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Slovo úvodem 
Jsme rádi, že konečně vychází kniha, která se s pochopením a porozuměním vě
nuje tématu velmi důležitému, a přitom dosud často opomíjenému. Srozumitelně 
pro laiky (můžeme-li tak nazvat ty, jichž se tato problematika osobně týká) a sou
časně kvalitně pro odbornou veřejnost přibližuje autorka jednu oblast problémů, 
které s sebou přináší poranění míchy. Problémů, které pokud si s nimi nevíme ra
dy a nemáme se kam obrátit, mohou růst, nabývat významu a posléze třeba i po
škodit naše sebevědomí i naši rodinu, náš život. Děkujeme proto všem, kteří při
spěli k vydání této knihy. 
Jsme rádi, že tato kniha je současně výsledkem a představením několikaleté obě
tavé práce - spolupráce MUDr. Taťány Šrámkové a Spinální jednotky Úrazové ne
mocnice v Brně, vedené primářem MUDr. Peterem Wendschem. Děkujem za vše, 
co si odtud jejich pacienti do dalšího života odnášejí. 
Situace člověka po poranění míchy rozhodně není snadná, jedná se o vážný zásah 
snad do všech oblastí života. Tzv. "návrat do života" - aktivního a nezávislého, je 
náročným úkolem pro samotného člověka s postižením, jeho rodinu i blízké. Pře
sto o něj musí usilovat. Mít partnera, vlastní rodinu, děti - to nemusí být nezbytná 
podmínka. Pro některé z našich klientů je přátelství hodnotou, která zaujala místo 
partnerství. Většina lidí po poranění míchy však chce vést rodinný život, získat ne
bo neztratit partnera, partnerku, mít děti a postarat se o ně. 
Poranění míchy vždy prověří kvalitu partnerských vztahů. ženy, které mají obvy
kle více potřebu a schopnosti "pečovat a pomáhat", zvládají často skutečnost, že 
jejich partner je náhle zdravotně postižen, lépe než muži. O to více záleží na ženě 
- paraplegičce a tetraplegičce, jak rychle získá zpět ztracené sebevědomí a roz
hodne se být znovu žádoucí partnerkou a matkou. 
Mezi našimi klienty je mnoho žen i můžů, kteří žijí v hezkém partnerském vztahu, 
někteří z nich vychovávají své děti.Jsou mezi nimi ženy i muži s paraplegií i tetra
plegií. 48-letá žena, která vychovala 3 děti, z toho 2 po úraze, 24-letá žena, která se 
po úraze vdala a má 3-letou holčičku. Žena, která po úrazu vychovala své 2 děti, 
mnoho mužů, kteří jsou dobrými manželi a otci. Ne každému - ne každé se to po
daří. Na každém z lidí po poranění míchy hodně záleží, jestli a jaká bude jeho ro
dina a partnerské vztahy. Je nutno pro to hodně udělat, hodně se o to prát.A taky 
mít trochu štěstí. Jako skoro ve všem v životě, co za to stojí. 

PhDr. Alena Kábrtová 
Svaz paraplegiků 
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Předmluva 

Sexualita v různé formě a podobě provází člověka celým životem. Své vyjádření 
má v dětství, dospívání, dospělosti i ve stáří. Jinou kvalitu, ale stejně důležité po
stavení zaujímá v období změněné životní situace - při chronických onemocně
ních, např. u nemocných s cukrovkou /diabetes mellitus/, či po těžkých úrazech 
s trvalými následky. 

Během posledních let se na našem knižním trhu objevila spousta sexuologické 
literatury. Sexualitě handicapovaných lidí zatím nebyla věnována pozornost. Toto 
cítím jako dluh vůči všem postiženým. Prostřednictvím této knihy bych ráda pře
dala všem našim klientům i odborníkům své více jak pětileté zkušenosti sexuolož
ky, věnující se problematice poúrazových transverzálních nusních lézí. 

Poranění míchy patří k nejzávažnějším úrazům, kdy se během několika sekund 
natrvalo mění život postiženého. Kromě ztráty hybnosti a cítivosti jsou běžným 
důsledkem po úrazového přerušení míchy poruchy sexuálních funkcí. Jestliže ře
šení sexuologické problematiky není věnována potřebná pozornost a péče, může 
dojít k závažným komplikacím v partnerských svazcích, rozpadu rodiny se všemi 
důsledky pro děti a dalším problémům v oblasti psychosociální. 

V současné době existuje v naší republice zatím jediné pracoviště, které posky
tuje komplexní léčebnou i rehabilitační péči jedincům s míšním postižením bě
hem akutního i postakutního stadia. Je jím Spinální jednotka úrazové nemocnice 
v Brně. 

Zároveň je jediným pracovištěm, kde je dostupná sexuologická péče, a to jak 
v akutním poúrazovém stadiu formou sexuologické konzultace, tak v chronické 
fázi, kde stojí v popředí léčba erektiln.í dysfunkce /poruchy ztopoření/ a infertility 
/neplodnosti/. 

Použitím nejmodernějších medicínských poznatků při léčbě sexuálních dys
funkcí, předáváním informací a zkušeností v rámci rehabilitačních kurzů, poskyto
váním konzultací a řadou neformálních vzájemných setkání s vozíčkáři se nám da
ří dovést naše klienty k poznání, že sexualita stále představuje důležitou součást 
jejich života. Našim cílem je umožnit všem vozíčkářům žít podle vlastních před
stav a s možnostmi, které mají jejich nepostižení vrstevníci - prožít aktivní sexuál
ní život a mít vlastní děti. 

Leden 1997 Autorka 
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Proud, který uplynul již, 
se zpátky přivolat nedá, 
chvfle, jež minula již, 
vrátit se nemůže zpět. 

Historie poranění míchy 

Ovidius 

Je velmi pravděpodobné, že se poranění míchy vyskytovala odpradávna. Někte
ré příčiny přerušení míchy jsou vysoce aktuální i dnes. Míšní postižení je často dů
sledkem pádu z výšky. I v dobách dávno minulých lidé padali ze stromu, skály stej
ně jako dnes, skákali po hlavě do vody tak, jak činí i dnes. Páteř i mícha byla 
poraněna různými "válečnými" nástroji - i v současnosti jsme svědky střelných 
poranění. 

Velmi často a stále častěji se na konci 20. století setkáváme s poraněním míchy 
při dopravních úrazech - automobilismu, motorismu a cyklistice. Varující je nárůst 
sportovních úrazů při parašutismu, létání na rogalech a paraglidingu. Zatímco 
dnes léčba probíhá na specializovaných pracovištích s použitím posledních po
znatků vědy a za účasti řady odborníků, v dobách nejstarších pomoc poskytovali 
šamani, zaříkávači a kouzelníci. 

Zásluhou docenta Beneše, který studoval historii míšních postižení, se před ná
mi odkrývají málo známá, ale důležitá historická fakta postupného vývoje názorů 
na léčbu míšních poranění. Jeho nejzajímavější poznatky si zde dovolím uvést. 
První historicky dochované zápisky o mišních poraněních jsou z roku 3000 př. n. 1. 
z pera Egypťana Imhotepa, lékaře a ministra Zosera III. Lehké onemocnění ozna
čuje jako "nemoc, kterou ošetřím", těžší jako "nemoc, se kterou se dám v zápas" a 
nejtěžší jako "nemoc, která nemůže být ošetřena". Nepřekvapí nás, že míšní pora
nění byla zařazena do této třetí, nejtěžší kategorie. 

Do historie poranění míchy se zapsali další slavní lékaři mnohem později . Hip
pokrates /460-370 př. n.l./ a Galén / 1 3 1 -20 1 /. Tito řečtí lékaři se zabývali léče
ním poranění míchy za použití konzervativních metod . 

V roce 1 724 Heister napsal: "Poranění míchy má vždy za následek smrt. Nepo
moci zraněným by se však zdálo příliš kruté." 

K. Franz ve své Válečné chirurgii z roku 1936 uvádí: "Zraněným s úplným míš
ním přerušením má být.dána ve válce včasným odsunem možnost, aby před jistou 
smrtí spatřili své příbuzné." 

První historickou operaci - laminektomii - provedl Maceven v roce 1 883. 
I přesto, že mnozí chirurgové operovali poranění míchy, ať už vznikla v míru či za 
války, výsledky jejich snažení podporovaly závěr Elsberga: "Úplné ph.:tčtí míchy je 
smrtelné." V té době se stále pohlíželo na poranění míchy jako na beznadějná. 

Zlom v pohledu na míšní poranění nastal v roce 1 943, kdy Američan Donald 
Munro píše: "Každý zraněný s poškozením míchy nebo kaudy, ktcry má zachová
nu inervaci horních končetin a je ochoten a schopen vzhledem kl· :-.vé inteligenci 
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spolupt",ICov:at, nntt.t' wst po spr�tvncm ošetřování normální společenský život 

�· mM.c· Nt' pod k :-vyd1 sdwpnost í i živi t ." Frceman v roce 1 952 uvádí: "Moder

nim lft'Tntm mMc� hy t zac:hranéno a z 97 % zr.:m(;ných s poraněním míchy." 

Naslc :dovntky t h·hto pn"tkopn tk l'• byli m:jčastěji vedoucí center pro veterány, 

prot o/<' v••kfna poranc··ni m u:hy byla vdml bstá. 

V Evrop(· je: historickou osobno:,u sir Ludwig Gu t unann /1899- 1 980/. Anglic-

kou kra lovnou mu hyl t i tul sir ude:: len právč za zásluhy o pacienty s poraněním mí

(.'hy. L. Gut t tnann sám sebe nazyval "otcem paraplegiků". Důsledně razil konzerva

t lvm příst up v péči o jedi nce s míšním poraněním. jako první propagoval 

komplexní péči o postižené a stal se zakladatelem rehabilitace a resocializace. 

V naší zemi se míšními poraněními zabývali všichni významní chirurgové. May

dl popsal léčebné možnosti poranění míchy a prováděl pokusy na psech, kterým 

sešíval míchu. Jeho následovníky byli Kukula, Bakeš, Niederle, Jirásek, Novák. Vý

raznými osobnostmi posledních let je prof. Kunc a doc. Beneš, autor monografie 

Poranění míchy, která vyšla opakovaně nejen u nás, ale také v Anglii a Americe. 

Nyní pomyslnou štafetu nesou všichni ti, kteří neúnavně s optimismen1 ;.a vádě

jí nové postupy, nové metody a přistupují k lidem s míšním poraněním s vysokou 

profesionalitou na jedné straně a s hlubokou lidskou účastí na straně druhé. Pro

blematika míšních poranění je tak specifická, tak těžká, ale věřím, že pro řadu 

z nás tak krásná a tak nás dokáže pohltit, že lépe než traumatolog, neurolog, uro

log, sexuolog, rehabilitační lékař či psycholog naplní výstižněji naše poslání ozna

čení "paraplegiolog". A všichni společně jsme pokračovateli díla započatého v re

habilitačním centru Stoke Mandeville v Anglii Ludwigem Guttmannem. 

10 

Paraplegie představuje vfc než jen 
poraněn( m(chy. 

Míšní poranění dnes 

Po poranění míchy se kvalitativně mění život postiženého. Péče o tyto jedince 
prošla svým dlouhým historickým vývojem. Naším cílem dnes je nejen poskyt
nout kvalitní ošetření v akutní poúrazové fázi, ale pomoci navrátit se všem s míš
ním postižením zpět do běžného života - mít práci, ženu, děti, přátele, koníčky ... 

Důležitou úlohu v prevenci míšních poranění hraje osvěta. Na začátku každé 
sezóny "skokanů" natáčí televize reportáž na naší Spinální jednotce.Jejím cílem je 
upozornit na nebezpečí skoků po hlavě do mělké či neznámé vody. I přes opako
vaná upozornění v tisku jsou k nám každoročně červnem počínaje přiváženi mla
dí muži, kteří toto nebezpečí nerespektovali nebo podcenili. Důsledkem jsou po
ranění krční míchy, doprovázená ochrnutím všech čtyř končetin, ztrátou cítivosti 
a porušením vegetativních reflexů. Kuriózní je případ jednoho našeho nemocné
ho, který skočil do vlastního bazénu, aniž v něm byla voda ... 

Pády z výšky jsou velmi častou příčinou poranění míchy. Nejčastěji lidé padají 
ze stromů, skal a oken. Stále lehce vzrůstá tendence skoků z výšky s demonstrativ
ním úmyslem postrašit okolí a upozornit na sebe, nebo se skutečným rozhodnu
tím zemřít. 

V dnešní době, kdy stoupá provoz na silnicích a všichni stále někam spěchají, 
přibývá nejen autohavárií, ale i motohavárií a úrazů při cyklistice. Uchráněni ne
jsou často ani nepozorní a roztržití chodci. 

Vysněná dovolená v zahraničí u moře se může stát hrůzným snem. Jeden náš 
pacient si přivodil poranění krční míchy v Itálii, kde se svým synem skákal do vln 
a neopatrně narazil hlavou o dno. Začal se topit, ale jeho malý syn si zpočátku 
myslel, že jde o legraci. Pacient byl vytažen již v kritickém stavu. Po operaci v Itálii 
byl převezen k rehabilitaci na Spinální jednotku. Po nutné reoperaci pro kompli
kaci v ráně se jeho stav začal zlepšovat tak, že do rehabilitačního ústavu odešel 
o berlích. Takové "štěstí" neměl jiný náš nemocný, kterého na dovolené v Řecku 
zachytil motorový člun neopatrného Holanďana. Je paraplegik. 

Také sportovrú úrazy často končívají tragicky. Opakovaně se na našem oddělení set
káváme s rogalisty, parašutisty a těmi, kteří provozují paragliding. Myslím, že se s nimi 
setkáváme v těch lepších případech. Za méně příznivých okolností t ito muži zahy
nou.Jízda na koni je nádherný zážitek, ale rovněž nemusí vždy zůstat bez následků. 

Opakovaně zůstáváme u vytržení nad sedmdesátiletými muži, kteří "musí" na 
jaře prořezat stromy, v létě pak očesat tu poslední meruňku, vik i\ <.'1 jiné ovoce. 

Bohužel máme ve své evidenci také několik nešťastníků po st řelných poraně
ních. V jednom případě mladého muže zranil milenec jeho manžc:lky, v jiném pak 
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vyl" I.• ll<'op:•t rnt-mu muži rána z pistole a zranila kamaráda. Oba muži jsou vozíčká-
1 I > t uhy mu� jen tak tak unikl smrti v důsledku komplikovaného průstřelu břicha. 

t\..t�.doro<.�n(· u vadíme v našich ročenkách přehled příčin míšních poranění. Jak 
tonul hylo v roce 1996? 

N;• prvn• místě v příčině úrazů byly pády z v ýšky včetně suicidálních /sebevra
zt•dnych/ pokusů. Následovala poranění při automobilismu, sportovní úrazy a sko
ky do vody. Nejčastěji zastoupeni byli muži ve věkové kategorii 40-49 let, následo
vani muži 20 až 29letými. Nejvyšší úrazovost byla tradičně v letních měsících 
s maximem výskytu v červnu. Nejčastěji postiženou oblastí byly obratle jedenáctý 
a dvanáctý hrudní, první a druhý bederní (fh ll-L 2/, dále poranění třetího až se
dmého krčního obratle /C 3-C 7/. 

Z neurologického hlediska hodnotíme poranění dle Frankela - modifikace ASIA. 
Frankel je lékař v rehabilitačním centru Stoke Mandeville v Anglii a žákem Gutt
manna. ModillkaceASIA /American Spine Injury Association/ se vztahuje na zapra
cování svalového testu do klasifikace: 

Frank:el A I úplná motorická a senzitivní obrna /ztráta pohyblivosti i cítivosti/ 

B I úplná motorická obrna, senzitivita zachována 

C I částečně zachována motorika, funkčně nepoužitelná, 
dosažení méně než tří bodů ve svalovém testu 

D I motorika použitelná pomocí kompenzačních pomůcek, 
dosažení více než tří bodi'1 při svalovém testu 

E I bez neurologického deficitu 

Podle dostupnych Matbtkkych udajl"• /lkutsche Gcsellschaft fiir Paraplegie/ 
přibývá ročně 1 ,5 a� I ,H novydt jl·<.llncí't s pmírazovou míšní lézí na 100 000 oby
vatel, tj. 150-180 v ť.t.'skc rt'tHthllcc. Splualnt jednotka ročně ošetří asi 90 z nich. 

Klasifikace stadií míšntlw IWLIIH'Il t :  
Stadium I A - akutn1 tW.tzovy st .tv, ohjl·vujc se míšní šok, je nutná anesteziolo

gicko-resuscitační péče . 
Stadium I B - postakutnt �t.tv, cd kovy stav je stabilizovaný, míšní šok odeznívá. 

Je nutné, aby léčení prohthalo 11.1 Spln:tlní jednotce, která je součástí úrazového 
centra se všemi možnostmi <.llagno�-;tkkymi i léčebnými. 

Stadium II - chronické st.ullllnt, p.adcnt je plně stabilizován a plně schopen re
habilitační zátěže. 

Stadium II - pozdní stadium, Jt· charakterizováno výskytem specillckých kom
plikací /pozdní urologick(: komplikace, pozdní dekubity, kontraktury/. 

Pfednemocniční péče 
llroveií osvěty není bohu�d ani dnes na takové úrovni, aby lidé věděli, jak po-

.----

,, 

! 

i, 

st upovat při poranění míchy. Pokud po úraze postižený udává bolesti v zádech či 
a krkem, je ochrnutý a v oblasti ochrnutí má ztrátu cítivosti - necítí tlak, dotyk 

ani bolest, musíme myslet na poranění páteře a míchy. Kvalita a úroveň laické po
moci často rozhoduje o dalším osudu nemocného. Ochrnutý má být uložen nejlé
pe do polohy na zádech na pevnou, ale vypolstrovanou podložku. Tendence ke 
vzniku proleženin je již v prvních hodinách velká. Manipulovat s nemocných mu
st vždy větší počet lidí - čtyři, lépe pět. Jakékoli "napravování" je nepřípustné. Po
kud se je dná o poranění krční páteře, je třeba hlavu fixovat z obou stran. 

Nemocný je vždy při vědomí, pokud se nejedná o přidružený úraz lebky a moz
ku. Udává obvykle pouze bolestivost v postižené části páteře. Míšní poranění však 
může být komplikováno přidruženými poraněními - zvláště při autohaváriích, 
střelných poraněních a pádech. K poranění mozku dochází při některých úrazech 
krční páteře a míchy. 

Pro transport těchto nemocných je určena Letecká záchranná služba. Ještě před 
přijetím postiženého do nemocničního zařízení mu je aplikován methylprednisolon 
/Solu-MedroV jako prevence nezvratných mfšních změn. Je totiž prokázáno, že pou
ze ve 20 % transverzálních mfšních lézí se jedná o prvotní úrazové poškození. Dru
hotné poškození, vyvolané krvácením, otokem, poruchou krevní mikrocirkulace, 
nedostatkem kyslíku a glukózy, uvolněním neurotoxických látek, představuje daleko 
větší část těchto poranění. Rozhodující při těchto reakcích je uvolnění kyslíkových 
radikálů, které poškozují membrány buněk. Methylprednisolon chrání buněčné 
membrány. Jeho pozitivní efekt byl pozorován, pokud byl podán během prvních ho
din po úraze. 

Nemocniční péče 

Beneš ve své monografii Poraněn( páteře a mfcby uvádí: "Po prostudování lite
ratury a po návštěvě několika zahraničních center jsem přesvědčen, že bez sou
středění zraněných do center nedokážeme udržet léčení poranění míchy na svě
tové úrovni." 

Centra pro léčení poranění míchy byla vytvořena již za druhé světové války. 
Nejznámější z nich bylo ve Stoke Mandeville, vedené L. Guttmannem. Ten pak 
v 50.letech zakládal další centra v Evropě. 

v bývalém Československu se péče soustřeďovala na neurochirurgická praco
viště. Tato pracoviště měla tu výhodu, že léčbu zajišťoval tým erudovaný v proble
matice míšních postižení. Dokud péče nebyla prováděna zkušeným a kvaliflkova
ným personálem, ochrnutí umírali velmi často na přidružené komplikace -
_ uroinfekce, inftkované dekubity, záněty plic a žilní trombózy s následnou embo
lizací. Tato pracoviště však nebyla centry v pravém slova smyslu, protože se sou
středila pouze na diagnostiku a operační řešení. Komplexní rehabilitační léčba by
la opomíjena. Operace znamená ten pomyslný první krok na dlouhé cestě 
k dosažení samostatnosti a soběstačnosti pro běžný život. Poranění míchy zname
ná víc než "jen" operační léčbu. Problematika paraplegie je komplexní a vyžaduje 
také komplexní přístup. 

Tyto podmínky splňují pouze spinální centra. V naší republice byla 16. dubna 
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19'>.l ou·vrc:na Spinální jednotka v prostorách brněnské úrazové nemocnice.Její 

z:u:·kn<··n t  do bloku úrazové nemocnice je výhodné, protože poskytuje nejmoder

n(·j�t dlaJ.tnOst lku, operační péči a časnou pooperační péči na anesteziologicko-re

su�tclt ;u.'nlch odděleních či jednotce intenzivní péče. 

l >mmd je brněnská Spinální jednotka jediným unipolárním spinálním zařízením 

v republice. Má 18 speciálních polohovacích lůžek v šesti pokojích, které jsou vy

baveny televizí, telefony a signalizačním zařízením. Interiér pokojů vytváří příjem

né prostředí odlišné od strohých nemocničních zařízení. Na oddělení je k dispozi

ci kompletně vybavená tělocvična, jídelna, která slouží i jako společenská 

místnost, sál pro provádění malých výkonů, pracovna pro lékaře a staniční sestru, 

místnost pro sestry a pracovna primáře. Speciální zvedáky, vany, polohovací elek

trické dlahy, lůžka a další pomůcky máme k dispozici pro ošetřování a rehabilita

ci. O pacienty se stará tým lékařů - traumatologové, urolog, neurolog, sexuolog, 

psycholog, plastický chirurg, internista, dále zdravotní sestry, rehabilitační pracov-

nice a ošetřovatelky. 

Diagnostika míšního postižení 

Po přijetí postiženého do nemocničního zařízení následuje vyšetření přijímajícím 

lékařem - chirurgem. Ten odesílá pacienta na rentgenologické a Cf vyšetření. Rent

genologické vyšetření ve dvou projekcích určí místo poranění kostěného aparátu pá

teře.Vyšetření Cf /počítačová tomografie/ zobrazí jednotlivé řezy v kolmé rovině na 

osu páteře a zobrazí navíc měkké tkáně. Při Cf vyšetření rozlišíme skutečný rozsah 

poranění, vzájemný vztah sousedních obratlů i vztah poraněného obratle k míše -

- stanovíme diagnózu útlaku míchy kostěným páteřním úlomkem. 

Základem zůstává neurologické vyšet řenf. Toto stanovuje rozsah míšního posti

žení ve dvou rovinách - vertikální a horizontální. Vertikální rovina určuje výšku 

postižení, horizontální rovina stanovujt· jeho plošný rozsah. 

Neurolog vyšetřuje motoriku a t\lt t t ak t i lní /dotykové/, algické /na bolest/, te-

pelné, vibrační i polohovť . Pokud z j ist unc jakoukoli senzitivní funkci, je diagnóza 

úplného míšního přcrwkm vyh >U<�t•na . Motoriku hodnotíme dle odpovědi na re

flexní podráždění a pomo<.'l :-.valovdw tes tu .  Transverzální míšní léze spočívá 

v úplném přerušení funkt't nu<'hy, 1.n:uncná ztrátu motoriky, senzitivity a vegeta-

tivních reflexů pod místem po�tt lit'l l l. 

Paraplegie vzniká při t ransvt't"l1 t lní mlšní tézi pod segmentem C 8. Paraparetic-

ké postižení je při neúplncm poskozt·m míchy /dle Frankela B - Dl pod segmen

tem C 8. S tetraparetickým post ll.t'n tm se setkáváme při neúplném poškození mí-

chy nad segmentem C 8. 

Tetraplegie /dříve quadntJ'>It·�lt• ,  viz slovníček cizích slov; je nevhodné kombi-

novat výrazy z řečtiny a la t iny, a proto dnes používáme termín tetraplegie/ zna-

mt•ná transverzální míšní lézl nac.l scgmentem C 8. 

Pokud v textu používámt· vyraz paraplegik, jde o obecné vyjádření ochrnutí 

ht·z ohledu na výšku léze; manw n:1 mysli para- i tetra- postižení. 

Pro paraplegika je nejdi'tkii t(· j�t zařazení podle schopnosti pohybu, sebeobslu-

hy a zaměstnání. 

Výška úplného přen.Jšení funkční schopnost 

C 3-C4 odkázán na cizí pomoc, jízda na elektric-
kém vozíku ovládaném bradou 

C4-C 5 odkázán na cizí pomoc, elektrický vozík 

C6-C 7 částečně soběstačný, mechanický vozík, 
jízda ve speciálně upraveném autě 

C 7-C8 není odkázán na cizí péči, mechanický 
vozík pro pohyb, upravené auto, schopen 
zaměstnání 

Th 1-Th 9 závislý na vozíku, soběstačný 

Th 1 1-L 2 závislý na vozíku, chůze v podpůrných 
aparátech 

L2-L 4 většinou pohyb na vozíku, chůze o berlích 
či holích 

L 5-S 1 chůze s ortézami nebo pomocí peroneálních 
pásků o berlích 

Podobných schémat je mnoho a individuální rozdíly mohou být značné. 

Mícha spolu s mozkem tvoří centrální nervový systém, jehož funkcí je řízení 
činnosti celého lidského organismu. 

Mícha je uložena v páteřním kanálu, jehož oporu tvoří kostěný páteřní oblouk. 
Během vývoje plodu v děloze se mícha v růstu opožďuje za kostěným kanálem, 
a proto sahá jen do úrovně prvnibo a druhého bederního obratle. 

Jednotlivé části míchy se dělí na segmenty, což jsou úseky míchy, z nichž vystu
pují párové míšní nervy. Na příčném řezu míchou je vidět rozložení bílé a šedé 
hmoty. Sedá hmota zaujímá centrální část a má tvar rozepjatého motýla, zatímco 
hmota bílá ji obklopuje. Bílá hmota je složitá soustava různě dlouhých a různě sil
ných nervových vláken. Sedá hmota je tvořena nervovými buňkami a jejich výběž
ky. Průtok krve míchou je v šedé hmotě míchy až čtyřnásobný proti hmotě bílé. 
Metabolické nároky šedé hmoty jsou tedy výrazně vyšší. 

Mícha obsahuje tolik segmentů, kolik je párů míšních nervů-3l.Ty jsou téměř 
symetricky uloženy po obou stranách míchy: osm krčních, dvanáct hrudních, pět 
bederních, pět křížových a jeden kostrční nerv. Z každého segment u míchy vystu
pují přední a zadní kořenová vlákna, která vytvářejí přední a zadnt nušní kořen. 

Přední kořenová vlákna obsahují výběžky motorických bunék, uložených 
v předních a postranních rozích šedé míšní hmoty. Přední kořeny vedou motoric
ké a vegetativní vzruchy k příčně pruhovaných svalům, hladkým svali'tm a žlázám. 

Zadní kořeny obsahují dostředivá vlákna, která přivádějí vzruchy '1. periferie těla -
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- '· tl\fint ,1 organl'a do centrálního nervového systému. Přední a zadní kořeny v kaž
dl'· I\, M·gnH.·nt u se spojují a vytvářejí tak míšní nerv /n. spinalis/. Mícha přechází 
plynu le: do mozku. Páteř tvoří kostěnou ochranu míše. Je tvořena sedmi krčními 
ohr.ttll /Cl C7/, dvanácti hrudními obratli (fhl-Th12 /, pěti bederními obratli 
/1. I I. 'i/. Křížové a kostrční obratle srůstají v kost křížovou a kostrč. 

< >br.tt lc jsou spojeny meziobratlovými ploténkami, které vytvářejí pružný pol
fltai· mající význam při pohybu, meziobratlovými klouby a rozsáhlým vazivovým 
a svalovým aparátem. Funkcí páteře je poskytnutí ochrany míchy a míšních nervů 
a umožnění pohybu. 

V ztah míšních segmentů a obratlů: 

segment míchy tělo obratle 
c 1-4 = c 1-4 
c 5-Th 1 = C 5-Th 2 

Th 2-Th 12 = Th 2-Th 9 
L 1-4 = Th 10-Th 12 
L 5-S 2 = L l  
S 3-S 5 = L2 

Lze také říci: 
V horní krční páteři obratle odpovídají míšním segmentům 
obratel dolní krční páteře = míšní segment + 1 
obratel horní hrudní páteře = míšní segment + 2 
obratel doln t hrtl{lnt p:ítcřc..· = míšní segment+ 3 
obrat el I. lwdt•rnt /1. I I n"'tsnt segment -+ 4 az Sl /<:pikonus/ 
oba-:Ht•ll.. hc:dntu /L J./ hornt ok t.tj M.:gnwnty S) I) /konus/ 
Mtsnmna �q�l l lt ' l l l ll mlpovu l.t i vy�IIIP P• •�ht'.ndw km·ene z míchy. 

Dekomprť'8C' mlc.:hy u �c:ahlllJ..acc pát( 
Není jedno/l l. tČI IČ pt'ol<(i/,:uiiJ, 'l i� Ol " ' ': ' t"�ll í ... uhilizan· por'měné páteře signifikant

ně zlepšuje pozd 11Í v)':;h:lJirr I"J'r""�"i "'u h) t dm:s jsou ve světě spinální centra, kde 
jsou porančn •  p:ttn\! :1 t ii Í(� It)' lt�l�e11l! ''"' "' I'V�tlivnc.::. Operační řešení má však dvě zá
sadní výhody: nc.-rvov-:. 1 kM', .. -.;. po rL•�m op<:mci možnost zotavit se a stabilizovaná 
páteř umožňuje hr/l..ui t •úúi)III1.HCI r•:tclt nt.• lwz dalšího rizika. Míšní útlak kostními 
strukturami je čaM�·jl 1 pr•:llní Sl !':my Pln .. to je hrudní a bederní páteř ve většině pří
padů operována zt· 1adnÍ!t(1 f'i't�topu < >pt.•račni přístup může být i zepředu, v ojedi
nělých případech z prnlniho I :t.tdutho pnt�l upu. Každý přístup má své výhody a svá 
úskalí, doporučen J toh•, t li'tnOitu l '''"l upu je individuální. Přední přístup představuje 
u hrudní páteře přtt-.h tp přeR (luthll• l antdní, u bederní páteře retroperitoneálně. Sta
bilizace je provádčna n"t:t.nýutl 1\Cn'OV) mi implantáty formou tyček nebo dlah v kom
binaci se speciálními Mnnhy. Ko.'lllll hojení /spondylodéza/ je podpořeno vlastnúni 
/autolognúni/ nebo kcul/t�t vovuuý111l cizími /alogenními/ kostními štěpy. Některé 
operační kroky jsou provfidc�"'' l l ti l lllnvazivně /torakoskopicky, endoskopicky, laparo-
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skopicky, pomocí mikroskopu, vždy za použití nejmodernější rentgenologické tech
niky/. U poranění krční páteře je standardně používán přední přístup. Poraněný úsek 
je reponován, porušená ploténka odstraněna, v některých případech je odstraněn ce
lý roztřfštěný obratel. Vzniklý defekt je vyplněn kostním štěpem a poraněný úsek je 
stabilizován kovovým implantátem /dlažkou se šrouby/. Při stanovení operační stra
tegie pomáhá CT vyšetření, v některých případech rentgenologické vyšetření za 
použití kontrastní látky. Během operace používáme pohyblivé rtg přístroje. Používa
né implantáty jsou z ušlechtilé oceli. V poslední době se stále častěji používá titan, 
který lidské tělo lépe snáší. Kovové implantáty odstraňujeme asi za 9-l2 měsíců. 
U těch pacientů, kde operace představuje větší riziko a kde dlažka není mechanicky 
příliš namáhaná /krk/, raději dlažku ponecháváme. Smyslem operačni stnbilizace pá
teře je, že krátce po operaci můžeme pacienta začít mobilizovat. Pomt"tcky /límce/ 
a ortézy /snímatelné třtbodové korzety/ používáme v prvních dnech až Lýdnech po 
operaci. Včasná operace umožňuje zahájit brzkou rehabilitaci a resociaUzad. Kvalitní 
ošetřovatelská péče zabraňuje vzniku komplikací, které dříve ohrožovaly :í;ivot posti
ženého. Opakovaným neurologickým vyšetřením a prováděním svalov('ho I<'Stu sle
dujeme vývoj míšního postižení. Každý zachovaný segment, každé, byť minimální, 
zlepšení má pro pacienta velký význam a pro nás je zdrojem radosti. 

Rehabil itace 
Rehabilitace ochrnutých musí být komplexní. Má tyto základní úkoly: 

1. Zaměřuje se na rehabilitaci svalů, jejichž inervace je zachována, zlepšení fyzické kon
dice, zabránění svalovým atrofiún, kontrakturám a deformacím kloubů. 

2. Vede paraplegika k soběstačnosti. 

3 .  Vede postiženého k postupné adaptaci na následky spinálního poranění pomocí 
psychologických metod. 

4. Cílem je obnovení sociálních kontaktů a uplatnění ve společnosti a znovu zapoje
ní se do pracovního procesu /resocializace/. 

Proces komplexní rehabilitace začíná na Spinální jednotce a pok1-:1t ujt· v reha
bilitačním ústavu. Bez dobré spolupráce s rehabilitačními ústavy nc:nt kotllplexní 
a dlouhodobá péče o paraplegiky možná. 

Psychologická podpora 
úrazy postihují člověka obvykle náhle, bez varování, z plného zd t .tvt Nlkdy ni

kdo na ně nemůže být dostatečně připraven- ani rodina, ani posti:i.nty Každý má 
svůj program naplánovaný na dny a týdny dopředu, chce využt t  k.li.dou minutu, 
spěchá - a najednou je rychlé životní tempo přerušeno. Zdravý človd.: 1'-t' mční v pa
cienta, který se dostává do péče lékařů a sester, je závislý na druhych. Zmcnil se jeho 
životní rytmus, který teď určují jiní. Postižený se dostává do nemO<:nic.'tulto prostředí, 
které je pro něj neznámé. Svému psychickému a fyzickému stavu prc�LII mzumět.Je-
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ho ( l tovy t-.t.tv charakterizuje soubor převážně negativních emocionálních prožitků. 
CH l utkot-.1 , �->t radt ,  že se nebude pohybovat, že přijde o zaměstnání, rodinu, objevuje 
S(' nc- jl�tot . t ,  ohavy ze změny tělesného vzhledu. Nemocný žije intenzivně přítomnos
t i  utlnulo�t je.> velmi vzdálená a budoucnost nejistá.Všichni naši klienti v akutní i p<r 
:-.t. tkut nt  f�tzi včří, že budou opět pohybliví. V první fázi po úraze je touha po navráce-
1 1 1  hybnost i největší. Je příliš brzy na to, aby mladý muž přivykl myšlence, že bude 
"voztčkář" . Nevzbuzujeme v pacientech plané naděje, ale také neříkáme předčasně 
ne příznivý výhled do budoucnosti.Thto pravdu může nemocný přijmout, až je v dob
rém psychickém a tělesném stavu. Podpora rodiny a přátel je velmi důležitá a mnoh
dy ovlivňuje další osud postiženého. Adaptace na následky míšního postižení je dlou
hodobý proces, který má svůj vývoj. Křivohlavý popsal model psychické krize, který 
vystihuje, co se děje v psychice člověka od úrazu až po smíření se s následky těžké 
změny zdravotního stavu: 

1. fáze výkřiku 
2. fáze popření 
3 .  fáze intruze 
4. fáze vyrovnávání 
5 .  fáze smíření 

Fázi výkřiku charakterizuje panika, strach, zděšení, zmatek. Navenek se to proje
vuje křikem či pláčem nebo naopak apatií, depresí. 

Ve fázi popření se pacient snaží vytlačit z vědomí fakt úrazu a následného p<r 
stižení. Ve své počáteční fázi je popření důležité pro prevenci vzniku těžké depre
se s možnost í sebevražedného jednání. V pozdějším období však může brzdit re
habilitaci a rc:sodal izad. P:u.:icnt j�· ot upělý, trpí ztrátou smyslu pro realitu, apatií. 

Ve fázi int n t :l�· se twmocnt'l'l'H I v r:t<'t' j t a opakovanč v t íf"ají do vědomí myšlenky 
na úraz. Nemocny t-tl: tk prohu ;t pmlrohnc: okolnost i l'u-azu, není schopen se sou
středit na jiná t cmat.t . V t om t o  ohdoht �'><" mohou objevit poruchy spánku, strach, 
úzkost, vztek, agres�· vtll I mdlnl·� I tdr. tvot n tk t'lm. Pacient má oslabenou vůli, tím je 
ztížena rehabilitace. 

Ve fázi vyrovnávám p.tt knl /Vt1 1 1 1 jc 1 t"1:1 1 1a  í·cšcní - přestavbu bytu na bezbarié-
rový, koupi automobilu , :/ l"'k.u u '·" " '''l l l . l l l t  . . . J de o dlouhodobý proces. 

Ve fázi smíření se pot-.1 1�< · 1 1 )  . td.t pt uj<' na tčlesný handicap. Každý nemocný pro-
žívá krizi individuálně . 

Jednotlivé fáze se mohou v t .u ·c t , u tH:koho ke smíření se s následky míšního po
stižení nikdy nedojde. Prl p .. ... l v l l •  ; td:t ptaci pacient nespolupracuje, uzavírá se. · 

Nčktcří paraplegici mají pO< ll , I<�  i"< )l l ,.odepsaní" rodinou, přáteli, spolupracovníky. 
Výrazný vliv na průbi:h pn )('t'.,t l  .u.laptace má osobnost pacienta. Jestliže je p<r 

st lzt ·ný osobnostně vyzr:1 ly , vyrovn.u1y, s aktivním přístupem k životu, dobře adap
tahllm, jc pravděpodobn�·. 'Íl' . 1d.1 pt .td zvládne dobře. Lidé nezralí, labilní, úzkostní 
d hysteričtí mívají s přizpl"tl'lohn l l ln  se následkům poranění problémy. O tom, že 
•td:t ptace je dlouhodobý procel'!,  l'!včdčí slova jednoho našeho pacienta. Ten více 

l H  

jak rok po úraze, po návrazu z rehabilitačrubo ústavu sám sebe charakterizoval: 
"Sedím v koutě a lížu si rány ... " 

Rodina má velký význam pro vytvoření podpory a zázemí. Pocit, že "mě někdo 
potřebuje, že o mě stojí, že mohu já sám být užitečný" ,  je nesmírně důležitý. Každý 
z nás má právo zorganizovat si život podle svých představ. Po úraze se život kvali
tativně mění, ale neznamená to, že musí být nekvalitní.Jiná situace je pro ty, kteří 
jsou zvyklí na vozíčku od raného dětství, jiná pro ty, kteří se vozíčkáři stávají z pl
ného zdraví, náhle, "bez přípravy". 

Psychologické zásady pro působení zdravotníků na pacienty: 

e Poskytneme pacientovi citovou podporu 

• Vytvoříme takovou atmosféru, aby nemocný mohl projevit i negativní emoce. 
Určité množství deprese, strachu, dráždivosti je přiměřené situaci pacienta. 

• Pomáháme rozptylovat pacientův strach a úzkost. Možnost "vypovídat se" je 
pro nemocného velmi důležitá. Uvolní se tím napětí, strach, zmírní se úzkost. 

• Pomůžeme pacientovi realisticky odhadnout jeho současné i budoucí možnosti. 

• Později nemocného seznamujeme s pacienty v chronické fázi, kteří již úspěšně 
zvládli adaptaci. Takto předaná již prožitá zkušenost je pro naše nemocné vždy 
velmi cenná. Na Spinální jednotce máme s touto formou pomoci našich býva
lých klientů velmi dobré zkušenosti. 

Zcela specifický druh psychologické péče vyžadují ti, kteří si míšní poranění 
přivodili v sebevražedném úmyslu. U pacientů, kde se nepodaří odstranit úzkost 
psychoterapií a kde je přítomna deprese, podáváme léky - nejmodernější antide
presiva !léky na odstranění deprese/ a anxiolytika !léky na odstranění úzkosti/. 

Zdravotničtí pracovníci mají mít profesionální přístup k pacientovi, přátelské 
chování, úctu, lidskou účast, ochotu, trpělivost, odbornou preciznost a schopnost 
empatie /vcítění se/. Práce středního i nižšího personálu i rehabilitačních pracov
níků je na těchto odděleních vždy velmi náročná po psychické i fyzické stránce. 
Řada nemocných nese těžce ztrátu soukromí a to, že jsou odkázáni na zdravotníky 
i při tak intimních úkonech, jako je močení a stolice.Je třeba taktně vyvrátit obavy 
nemocného. Setrná, rychlá a zručná manipulace za asistence nezbytně nutného 
počtu lidí je samozřejmostí. 

Návrat do rodiny 
Již během hospitalizace na Spinální jednotce se snažíme formou víkendových 

návštěv doma umožnit paraplegikům pobyt v domácím prostředí. Podmínkou je 
dobrý stav bez infekce, zvládnutí vyprazdňování močového měchýře a schopnost 
přesunout se z lůžka na vozík. 

V ýznam těchto vycházek je velký. Poranění míchy vyžaduje dlouhodobou péči 
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v rwmoc:ničním, později rehabilitačním zařízení. Kontakt s rodinou se ztrácí, což 
je n<:�ativní jev, který by později mohl mít neblahé důsledky. Pobyt doma v prak
tickych podmínkách ukáže, co je třeba upravit tak, aby byla přístupná koupelna, 
I'O('iální zařízení, ložnice, bezbariérový přístup do domu. Rodina musí být na ná
vrat svého ochrnutého člena po všech stránkách připravena. 

V prvnún období to představuje zátěž pro obě strany. Něco jiného je ošetřova
telská péče profesionálky, něco jiného je vyžadovat ji od manželky. 

Řada tetraplegiků, kteří nejsou soběstační, končí v sociálních ústavech. To je 
velmi neutěšený stav. Naše ústavy integrují jedince s tělesným i duševním postiže
ním. Pro většinu našich nemocných je toto řešení nevhodné. Pro každého má ne
obyčejně velký význam, může-li být ve svém vlastním, domácún prostředí. V ústa
vech nutně většina lidí rezignuje a regreduje. Ideálnún řešením je osobní 
asistence. Osobní asistent vykonává pod vedením člověka s těžkým zdravotním 
postižením činnosti, které jsou nezbytné pro běžný život a které člověk s postiže
ním sám nezvládne. Osobní asistence, běžná v jiných zemích, u nás stále není le
gislativně zakotvena jako alternativa k ústavní péči. Pokud se člověk díky svému 
postižení není schopen sám o sebe postarat, má ze zákona právo na umístění 
v ústavu. Lidské právo by mělo dát možnost volby - ústavu, pečovatelské služby či 
osobní asistenci. Zejména občanská sdružení vozíčkářů usilují v současné době 
o to, aby v této oblasti došlo k zásadní změně a sám člověk s postižením mohl roz
hodnout, zda zvolí ústavní péči, pečovatelskou službu nebo osobní asistenci. 

Zajištění pracovního uplatnění 
Mít práci představuje nejen možnost fmančního přispění rodině, ale naplňuje 

život, vede k pocitu vlastní ceny a přispívá k růstu sebevědomí. Většina našich kli
entů má zájem o práci prá vě z těchto důvodů. Sehnat pracovní uplatnění je těžké, 
ale ne nemožné. Horší situace je na venkově a malých městech. Někdy je třeba re
kvalifikace. Řada našich dobře zadaptovaných k lientů má své vlastní frrmy, pracuje 
úspěšně v oblast i vypoi'ct ní techniky, obchodu atd.  

Rozvíjení sportu, koníčkll 
K obhbeným sport ům par;tpl t·J.(ik ti pat ft stolní tenis, atletika, střelba, tzv. kvad

ruragby, košíková ,  plavan l ,  lyi:ovanr , a u tomobil ismus. Fyzická kondice získaná 
sportem je důležitá. Nav1c: spor t podporuje aktivitu, zlepšuje náladu, zvyšuje se
bevědomí. Sportovánt vozu'kah"• jl· rozšiřcné v Evropě i ve světě. Svědčí o tom 
například poslední para lympiad;l olympijské hry zdravotně postižených, které 
se konaly v roce 1 996 v Atlan t ť· v l J SA .  

Společenský život 
Clověk s transverzální mr�n1 I<'ZI hy se měl co nejdříve po úrazu vrátit zpět do běž

neho života. Proto i jeho sodalnr kontRkty a tedy i to, co můžeme nazvat společen
ským životem, by mělo byt pokmčováním života před úrazem. O některé známé 
a přátele po úrazu naši klienti přkházejí, jiné naopak získávají. Jejich společenský ži
vot - to jsou kontakty s lidmi t zv. zdravými i s lidmi se zdravotnún postižením. 

() 

V Brně je již několik let organizován ples tělesně postižených. Bývá v krásném 
prostředí hotelu Voroněž a je obhbený a hojně navštěvovaný. Vozíčkáři na taneč
ním parketu opravdu umějí. V Praze se nedávno konala modní přehlídka vozíčká
řů v hotelu Hilton. Vozíčkáři vydávají své časopisy. Řada našich klientů navštěvuje 
pravidelně divadelní i filmová představení. Nic není nemožné. často jde jen o pře
konání pomyslné "bariéry" a zájem být při tom. 

Již potřetí se v roce 1 996 konal v Praze v hotelu Forum odborný seminář s me
zinárodní účastí, nazvaný "Paraplegie a tetraplegie - možnosti rehabilitace". Kro
mě odborníků, kteří se věnují míšním poraněním, se ho zúčastnili i pacienti. Tato 
setkání jsou cenná díky ojedinělé možnosti předat si zkušenosti mezi "paraplegio
logy" a vzájemně se poznat. Někteří pacienti zde navazují kontakt s terapeutem. 
Akci pravidelně pořádá Svaz paraplegiků - Centrum Paraple. 

úspěšný a co nejrychlejší návrat zpět do života - rodina, samostatnost doma 
i mimo domov, případně vhodné zajištění potřebné pomoci, společenské a pra
covní uplatnění, sport a zájmové aktivity - to vše je pro další život paraplegika vcl
mi důležité. Vhodné podmínky pomáhá vytvářet také Svaz paraplegiků a jeho 
Centrum Praple, o kterém se podrobněji píše na konci této knihy. 

Cílem této kapitoly bylo podat jen stručný přehled problematiky současného 
přístupu k míšním postižením, určený předevšún našim klientům. Za důležité 
jsme považovali také představení Spinální jednotky Úrazové nemocnice v Brně 
s ohledem na její zatún stále výlučné postavení v komplexní péči o pacienty 
s míšním postižením. 
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Sexuálnf zdrav{ představuje takový 
souhrn tělesných, citových, 
rozumových a společenských stránek 
člověka jako sexuálnf l:rytosti, který 
obohacuje osobnost, zlepšuje jej{ vztahy 
k lidem a rozvij{ schopnost lásky. 

úvod do sexuologické problematiky 

V záhlaví je uvedena definice sexuálního zdraví Světové zdravotnické organiza
ce z roku 1 974. 

Dnes, kdy v řadě medicínských oborů naše vědění dosáhlo vrcholu, kdy jsme 
schopni léčit a vyléčit řadu nemocí, odstranit bolest, transplantovat orgány, prová
dět špičkové operační výkony, jen málokterý lékař se zajímá o sexualitu nemocné
ho. 

Sexuální problémy přitom provázejí řadu chorob, jsou běžným následkem ně
kterých operačních výkonů, provázejí užívání běžně ordinovaných léků a jsou 
častým následkem úrazových dějů. 

čím je to způsobeno? Důvodů je více. Podílí se na tom absence sexuální výcho
vy těch, kteří vyrůstali před dvaceti třiceti lety a dnes jsou těmi, na něž se nemoc
ní s důvěrou obracejí o pomoc. Sexuologie není běžnou součástí výuky na střed
ních zdravotních školách, dokonce ani při studiu medicíny. 

Sami lékaři a další zdravotníci často podléhají v sexuální problematice mýtům, 
pověrám a nesprávným informacím. Někdy mají sami v této oblasti nevyřešené 
vlastní, často závažné problémy. Tyto skutečnosti tvoří podstatu jejich neschop
nosti pacientům se sexuálními problémy pomoci. Některým kolegům brání stud 
komunikovat o sexu. Jiní neví, jak se ptát. Také podmínky, za kterých jsou pacienti 
v yšetřováni - často přeplněné čekárny, spěch v ordinacích, nedostatek soukromí 
při vyšetření - se podílí na nedostatečné komunikaci mezi lékařem a nemocným. 
Jiní lékaři sexuální problémy svých pacientů přehlížejí či zjednodušují. Přitom ne
vyřešené sexuální problémy ztěžují život nemocnému, negativně ovlivňují jeho 
psychický stav, což může vést ke zhoršení tělesných potíží. I v dnešní době je řada 
sexuálních otázek, zejména ne běžných, tabuizována. K nim patří i sexualita dětí, 
lidí starých a tělesně handicapovaných. 

Historické poznámky 
Samotné slovo "sexus" se objevilo v období konce římské republiky. V literatu

ře je nacházíme poprvé u Cicerona ve spise o řečnickém umění. "Sexus" znamená 
pohlaví a jazykovědci jej odvozují od latinského slovesa "secarc" /řezat, dělit/ ze
jména proto, že římští básnící používali i tvaru "secus". 

V průběhu mnoha staletí docházelo v lidské společnosti k zásadním změnám 
v postojích k sexualitě. 

Střídala se období, kdy postoje k projevům pohlavního života byly kladné a li
berální, s obdobími naplněnými negativním vztahem a restrikcí. Staré Řecko bylo 
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vdml �vohodné ve vztahu k sexuálním otázkám, krása nahého lidského těla byla 
opt·vovana . Podl<.: iUmanů byl sexuální pud přírodní silou, sexuální život byl přiro
�<.·nym pmvcm člověka, muže i ženy. Naopak středověk vše zahaloval, sexualita by-
1:1 ua�t roj dá bla a sexuální projevy byly trestány. Literární dílo Malleus malefica

,." "'· Kladivo na čarodějnice ve svých osmadvaceti vydáních od roku 1 487 do 
rok u 1 669 se ve všech civilizovaných zemích těšilo velké oblibě a stalo se meziná
rodním zákoníkem. Dílo plné sexuálních nesmyslů uvádí přehled všech kouzel, 
kterých čarodějnice používají k zamaskování svého "hanebného" jednání, k ně
muž patřilo i "obcování s ďáblem" , a uvádí procesní řád, kterým je bylo možno 
usvědčit. Slo doslova o masové vyhlazovárií lidí. 

Sexuologie je nauka o pohlaví a pohlavním životě /sexus - pohlaví, logos - nau
ka/. 

Lékařská sexuologie jako věda má krátkou historii. Její začátky spadají do 1 9. sto
letí. Základy se formovaly hlavně v prvních dvou desetiletích našeho století. 

Kolébkou sexuologie byla Evropa a hlavní úlohu při jejím vzniku sehráli ně
mecky mluvící lékaři. 

V roce 1 92 1  bylo v Praze založeno první univerzitní pracoviště na světě - ústav 
pro sexuální patologii. V roce 1 950 byl název změněn na Sexuologický ústav. 

V roce 1 97 4 ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČSSR vyšla koncepce sexuo
logie jako samostatného oboru. 

V současné době pracuje v naší republice asi třicet lékařů - sexuologů. 

Sexuální motivace 
Morus ve svých Světových dějinách sexualíty uvádí: "Sexuální pud je nejživočiš

nější pud člověka. V přírodě exist uje jen jeden pud jehož intenzita se rovná pudu 
sexuálnímu: touha po potravě." 

Lidská sexualita je mnohem složitější, než abychom j i  redukovali na "pouhý" 
pud. 

Sexuální motivace lidí má čtyři komponenty: sexuální identifikaci, sexuální ori
entaci, sexuální emoce a sexuální chování. 

Biologické předpoklady pro sexuální život člověka se vytvářejí pod vlivem slo
žitých genetických a hormonálních vlivů během nitroděložního vývoje jedince. 

V období mezi 60 .-70 . dnem nitroděložního života dochází k utváření zevních 
pohlavních orgánů. Podle jejich vzhledu je po porodu určeno dítěti pohlaví muž
ské nebo ženské. 

Mezi 4. a 6. měsícem vývoje plodu v děloze je mozek vystaven působení muž
ských pohlavních hormonů, které vznikají ve varleti. Tím je dán základ pro muž
ské sexuální chování. 

Po narození dítěte má na jeho další sexuální vývoj vliv působení sociálního pro
st řcdf. Rozhodující období psychosexuálního vývoje představuje prvních šest let 
života dítěte. Převážně rodina hraje v této době svou nezastupitelnou roli. Po 
šestém roce života dítěte nastává období, kdy škola, společnost, morální normy 
a fl'Str ikce formují jeho sexuální chování. 

Sexuální identifikace znamc:ná ztotožnění se s příslušností k mužskému či žen-

skému pohlaví, které odpovídá tělesnému vybavení jedince. Velmi vzácnou poru
chou identifikace je transsexualismus, kdy se postižený identifikuje s opačným 
pohlavím. K vytvoření pohlavní identifikace dochází do tří let věku dítěte. 

Normální sexuální orientace znamená, že jako sexuálně vzrušivé registrujeme 
erotické signály od zralých jedinců opačného pohlaví. Homosexualita, kdy je jedi
nec přitahován příslušníky stejného pohlaví, znamená odchylku sexuální orienta
ce. 

Sexuální emoce /city/ zahrnují sexuální vzrušení, pocitové vyvrcholení /orgas
mus/, sexuální uspokojení a emoce zamilovanosti. 

Emoce sexuálního vzrušení je zpracována centrálním nervovým systémem. Její
mi projevy jsou u muže ztopoření /erekce/, u ženy poševní ZVlhčení !lubrikace/. 

Orgasmus má rovněž svou centrální, pocitovou komponentu a periferní složku. 
Centrální komponenta spočívá v prožití kvalitativně i kvantitativně různého dru
hu uspokojení. Periferní složka orgasmu je doprovázena u muže i ženy stahy sva
lového dna pánevního, což je zdrojem intenzivního prožitku. U mužů je během 
těchto stahů z močové trubice vypuzováno semeno. U žen také někdy dochází 
k "ejakulaci " . Je to směs lubrikační tekutiny z pochvy, sekret z uretrálních žlázek 
/žlázek ústících do močové trubice/ a soudí se, že i malého množství moče. Za
tímco mužský orgasmus spojený s ejakulací je nutný k plození, ženský orgasmus 
tuto roli nemá. Proto je daleko zranitelnější než orgasmus u .muže. Soudí se, že asi 
1 O % žen nikdy nedosáhne orgasmu. Na druhé straně je menší procento žen, které 
jsou schopny prožít mnohočetný orgasmus. 

Sexuální uspokojení /satisfakce/ je stav uvolnění po prožitém orgasmu. Na po
citu uspokojení má zásluhu rovněž uvolnění edorfinů /endogenní, v organismu 
vznikající opioidy, mající charakter morfmu/ během orgasmu. 

Emoce zamilovanosti je schopnost být eroticky přitahován sexuálním objek
tem. Tato schopnost je získaná a souvisí s určitým stupněm zralosti nervového 
systému. 

Sexuální chování spočívá v tendenci lidí vytvářet páry. V prvním období spo
lečného soužití páru je sexualita prožívána nejintenzivněji. Párovou institucí je 
manželství. Základním posláním manželství je plození a výchova dětí. Během 
mnohaletého společného soužití se úloha sexu snižuje, ale v dobře fungujícím pá
ru se nikdy zcela nevytrácí. Sex udržuje jeho soudržnost, je Zdrojem silných klad
ných emočních prožitků, uvolnění, přispívá ke zlepšení psychické i fyzické kondi
ce a obohacuje život. 

Asi dvě třetiny lidí žijí v manželství. V posledních letech klesá sňatečnost a stou
pá věk obou partnerů při prvním sňatku. Řada dvojic spolu žije bez potřeby uza
vřít manželství. Je to dáno možnostmi cestovat, studovat. Zhoršily se t aké materiál
ní podmínky pro zakládání mladé rodiny. Nízká dostupnost a vysok�1 cena bytů 
jsou mnohdy určujícím fenoménem. Na druhé straně zlepšená osvt-ta a zlepšení 
postavení antikoncepce znamená omezení sňatečnosti při vzniku ncdttěné gravi
dity. 

Mužská a ženská role ve vztahu je nezastupitelná a nezaměniteln�í . V sexuálním 
chování mužů i žen jsou logické rozdíly. Základ rozdílů má biologkký charakter. 
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M u:i: vyproduk uje denně mnoho milionů spermií. Pokud má styk s větším počtem 
ovuluj l<:ic:h part nerek, může mít velmi početné potomstvo. Odtud pramení biolo
Kkky \klc.:rminovaná tendence muže k promiskuitě. Zena vyprodukuje jednou 
mť·�t<'nC:· jedno vajíčko, za celý svůj produktivní věk asi 400 .  Maximálně je schop
tu donosit něco málo přes deset dětí. V praxi na jednu ženu připadá porod asi 
dvou dčtí. žena se více věnuje péči o potomstvo, protože její vklad do procesu re
produkce je větší než u muže. 

Sexuální dysfunkce 
Sexuální dysfunkce znamená kvantitativní poruchu sexuální výkonnosti v ob

lastech sexuální apetence, sexuálního vzrušení, orgasmu a sexuálního uspokojení. 
Přítomnost sexuální dysfunkce ztěžuje a znepříjemňuje život svému nositeli 

i jeho sexuálnímu partnerovi. 
Příčin snížení či ztráty sexuální apetence /chuti/ může být mnoho - od psy

chických až po tělesně podmíněné. 
U žen se z psychických vlivů podílí deprese, úzkost, konflikty v partnerském vzta

hu. Mnoho mladých žen pečujících o malé děti při vlastním zaměstnání a při malé 
pomoci manžela je vyčerpáno, což se projevuje snížením až ztrátou zájmu o sex. 
Všechna chronicky probíhající onemocnění se podílejí na snížení zájmu o sexuální 
život. Patří sem nádorová onemocnění, nemoci srdečně-cévní, cukrovka, onemocně
ní ledvin, stavy po úrazech a řada dalších. Zvláštní postavení zaujímají závažná one
mocnění reprodukčních orgánů ženy - nádory dělohy, děložního hrdla a čípku, ná
dory vaječníků a nádory prsu. Nutný operační výkon vede poškozením tělesného 
schématu k výrazně sníženému sebevědomí ženy a často ke snížení až vymizení zá
jmu o sexuální život. Sexuální apetenci snižují hormonální poruchy spojené se zvýše
nou produkcí prolaktinu, také při onemocněních štítné žlázy a nadledvin.  Po přecho
du se uplatňuje negativní vliv snížené hladiny ženských pohlavních hormonů 
estrogenů. Také užívání některých léků vede ke snížení sexuálního zájmu. Zařazuje
me sem léky používané v psychiatrii /psychofarmaka - anxiolytika, antidepresiva, 
neuroleptika/, léky užívané při léčbě vysokého krevního tlaku /antihypertenziva/, lé
ky užívané v interním lékařství - gastroenterologii /Cerucal, Cimetidin/ a další. Léčbu 
při ztrátě sexuální apetence stanovujeme podle vyvolávající příčiny. 

Nízká sexuální apetence u mužů je vzácná. Může se vyskytovat u mužů s nízkou 
hladinou mužského pohlavního hormonu testosteronu a při vysoké hladině pro
Jaktinu. Zvýšená hladina prolaktinu bývá způsobena například stresem, zvýšenou 
cčlesnou zátěží, saunováním, některými léky a nádory hypofýzy. Rovněž poruchy 
funkce štítné žlázy a nadledvin vedou k nízkému zájmu o sex. Tak jako u žen, 
I 11 mužů vyvstává tento problém v souvislosti s chronickými onemocněními a po
ú razovými stavy. Mnohdy je nízký zájem o sex druhotný při prvotní příčině, kte
rou je porucha ztopoření. Rovněž psychické onemocnění, např. depresivní poru
d 1;1 , tná za následek snížení sexuálního zájmu. 

Na:�ká sexuální vzrušivost u žen je označována termínem frigidita. Znamená, že 
chylu emoce pohlavruno vzrušení. Porucha vyžaduje podrobné sexuologické 
:a p�yd •ologické vyšetření s rozborem partnerských vztahů. Díky absenci pohlav-

•t , 

ního vzrušení má žena problémy dosáhnout a udržet dostatečné zvlhčení poševní 
sliznice. Styk, pokud je realizován, je provázen nepříjemnými až bolestivými poci
ty, což se opět negativně odrazí na sexuálním chování ženy. 

Korelátem poruchy vzrušivosti u muže je neschopnost dosáhnout ztopoření 
/erekce/, jak bude podrobně rozebráno v kapitole o erektilní dysfunkci. 

O poruchách orgastické schopnosti žen byla již zmínka. Grafenberg v roce 
1 950 popsal "G-spot" ,  což je místo na přední stěně pochvy, jehož dráždění u ženy 
vyvolá orgasmus. Řada žen neschopnost dosáhnout orgasmus při styku špatně 
prožívá. Je to dáno existencí mýtu o simultánním orgasmu /současně prožívaném 
oběma partnery/. Jiné páry se naopak dobře zadaptují na nekoitální dosažení or
gasmu u ženy drážděním poštěváčku. Některé ženy svůj první orgasmus prožijí až 
po 30 . roce věku. Jindy ztráta orgasmu vzniká druhotně po proběhlém porodu, 
kdy se mění anatomické poměry pochvy. V těchto případech doporučujeme pro
vádět cviky nazvané podle amerického gynekologa Kegela - Kegelovy cviky. Spo
čívají v posilování svalového dna pánevního. Při nácviku žena volně přeruší proud 
moči, a tím zapojí do činnosti příslušnou svalovou skupinu. Potom tento trénink 
provádí v klidu při každé vhodné příležitosti. Výsledkem je posílení schopnosti 
stahu poševního vchodu. 

Neschopnost muže prožít orgasmus není častá. Někteří muži zaměňují tento 
termín za "suchý orgasmus" ,  kdy chybí ejakulace při orgasmu. Pravá ztráta orgas
mu - anorgasmie - se vyznačuje tím, že muž není schopen dosáhnout orgasmu 
při styku, masturbaci či nekoitálním dráždění partnerkou. Ztrátou orgasmu trpí 
muži s přerušením míchy. "Suchý orgasmus" znamená, že nedochází během orgas
tických stahů k výronu semene. První příčinou je tzv. zpětná ejakulace do močo
vého měchýře /retrográdní ejakulace/ např. u diabetiků, u kterých díky poškození 
nervů nedochází k uzavření hrdla močového měchýře při výronu semene. Ejaku
lát neodchází močovou trubicí navenek, ale zpět do močového měchýře. Druhou 
příčinou je váznoucí transport semene do močové trubice /emise/. Podílí se na 
tom např. podávání léků /sympatolytik/ na snížení krevního tlaku a psychofarmak 
v psychiatrii, objevuje se u nemocných s cukrovkou, míšní lézí, u mužů po opera
ci prostaty a řady dalších. 

Problém retardované ejakulace, kdy muž dosáhne výronu semene někdy za ho
dinu i déle, může mít řadu příčin. Pravá retardovaná ejakulace má konstituční cha
rakter. Objevuje se však i u nemocných s cukrovkou či roztroušenou sklerózou. Je 
třeba odlišit retardovanou ejakulaci u muže s porušenou sexuální orientací !ho
mosexuál, pedofů a další/. O dysfunkci hovoříme tehdy, jestliže se retardovaná eja
kulace vyskytuje u muže s pravidelnou frekvencí sexuálních styků a vyvolává 
u něj negativní prožitky. Řada pán"t se bezproblémově adaptuje na nekoitální do
sažení orgasmu intenzivním drážděním pohlavního údu. 

Ztrátu sexuálního uspokojení /satisfakce/ je třeba řešit v širší souvislosti, nejlé
pe se sexuálním partnerem. Může mít nhnou příčinu - bolest během styku při zá
nětech v oblasti pohlavních orgánit, konflikty v partnerském vztahu, poruchy zto
poření u muže a lubrikace u žen, psychiatrické onemocnění jednoho z páru, 
existující mimomanželský vztah atd. 
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K scx u;i l n a  dysfunkci řadíme i pocity koitálního dyskomfortu - nepříjemné po

cl l  y <� I lml<'�l pri styku. U žen je nejprve třeba provést vyšetření k vyloučení gyne

kolo�kkt·ho onemocnění. Poté je namístě párová sexoterapie. U muže jsou tyto 

pol a�c.· vyvolúny např. krátkou uzdičkou, zúžením předkožky, zánětlivým onemoc

nt· a u m  zaludu a předkožky či vazivovými změnami v oblasti obalu topořivých tě

kl'l /l 'ey.conieho choroba/. Někdy i chronický zánět prostaty může vést k nepří

jc.·mným pocitům až bolestem při sexuálním styku. Kromě farmakologické léčby 

je namístě použití psychoterapie. 

Význam výzkumů Masterse a Johnsonové 
Americký gynekolog Masters a psycholožka Johnsonová, jeho pozdější žena, 

prováděli výzkumy, kdy sledovali ve svých laboratořích páry při sexuálním styku. 
Jejich výsledky vedly k vyvrácení třech mýtů: 1 .  sexuální výkonnost muže je závis
lá na velikosti jeho pohlavního údu; 2. ženy mají dva druhy orgasmu - poštěváč
kový /klitoridální/ a poševní /vaginální/; 3. ženy i muži jsou schopni během jedné 
soulože /koitu/ dosáhnout jednoho orgasmu, který zajistí jejich uspokojení. 

Po tisíciletí je pohlavní úd symbolem mužství a dobré výkonnosti v sexuálním 
životě. Proto jeho velikosti muži přikládají velký význam. Nejistota, se kterou muž 
pohlíží na svůj domněle malý pohlavní úd, vede k řadě problémů v sexuálním ži
votě. Pro některé muže je velikost pohlavního údu zdrojem zábran realizovat se
xuální styk, jiní se stydí svléknout v sauně či sprše před svými vrstevníky. 

Délku pohlavního údu měříme v ordinaci testimetrem. Kromě výrazně malých 

pohlavních údů při onemocnění žláz s vnitřní sekrecí naprostá většina mužů do

sahuje délky alespon 60 mm v klidovém stavu. Průměrná velikost pohlavních údů 

českých m užů tak ,  jak dnes a dennč vidíme v ordinaci, je délka 75 mm a šířka 

24 mm . Nejdclší ud, který jsem u pacienta během své praxe viděla, byl 1 1 0 mm 

dlouhý a :30 mm šl roky . ' l'l:nto mladý muž do sex uologické ordinace přišel, proto

že byl přesvě,ken , ze.· jdw pohlavna  ud j<.· ma ly . . .  
Velikost penisu nehraje.· zas:u.lm roli pri sexuálním dráždění ženy. Pochva j e  vel

mi pružná, takže se dokaz<.· pf'lzpl"al'lohlt jakc.:kol i  vel ikosti údu. Spokojené sexuální 
soužití není založeno na vdikw.l l pohl :avn aho údu. Masters a Johnsonová provedli 
měření penisů americkyd 1 I I I I JZt"a a vyvr"óÍ l i l i  t ak názor, že větší penisy se v klido
vém stavu výrazněji zv(·tš a ,  m·1. p<.·nll'ly male. Zatímco menší pohlavní úd se při zto
poření zvětší asi o 1 00 %, vc.'·h• pohlavm ud o pouhých 60-70 %.Tím se rozdíly ve
likosti při erekci vyrovn:lj l .  

Mýtus klitoridálrubo a vaRhdlního orgasmu zneklidnil řadu žen. Sigmund Freud 
orgasmus vyvolaný dr:iždť·n im pol'll c.>vačku považoval za neplnohodnotný. Teprve 
Masters a Johnsonová prok ; iza l l , ze.: z fyziologického hlediska je orgasmus stejný, 
pokud je dráždění efekt ivn• 

Masters a Johnsonová podal i  vysvět lení mnohočetného orgasmu u žen. U těch
to žen po prožití orgasmu n c.·d( )(:hází k úplnému uvolnění - žena se dostává do fá
zt: plató. Při pokračujícím s<.·x uahum dráždění je schopna dosáhnout několika or
Rasmů za sebou. Mastcrs a Johnsonová však konstatovali, že mnohočetného 
or�asmu dosahují ženy ča�tčji při masturbaci, protože muž neudrží erekci tak 

H 

dlouho, aby žena byla schopna orgasmus opakovat. Na rozdíl od žen, u většiny 
mužů po orgasmu nastupuje tzv. refrakterní fáze, která má různě dlouhé trvání: mi
nuty, hodinu, den či déle. Během refrakterní fáze není muž schopen dosáhnout 
ztopoření ani orgasmu. 

Masters a Johnsonová na základě svých výzkumů popsali čtyři fáze sexuálního sty
ku: 1 .  fáze excitace, vzrušení, 2.  fáze plató, kdy sexuální vzrušení setrvává na stejné 
úrovni, 3. fáze orgasmu, kdy dojde k intenzivnímu prožitku a 4. fáze uvolnění, kdy se 
organismus vrací do své klidové fáze před započetím sexuálního dráždění. 

Partnerský sexuální nesoulad 
Průměrný zralý pár se miluje 1 -3x týdně. Pokud je apetence obou partnerů 

stejná, nebývají problémy. Obecně lze říci, že v mladším věku mají muži vyšší se
xuální apetenci. Zatímco muž je na vrcholu své sexuální aktivity, měřeno počtem 
orgasmů, tři až čtyři roky po zahájení pohlavního života, tedy kolem dvacátého ro
ku života, žena sexuálně vyzrává později, kolem třicátého roku věku. Mladá žena 
a matka je zaujatá plněním mimoerotických rolí a povinností. Ve starším věku je 
tomu naopak. Zatímco sexuální výkonnost muže začíná po třicítce pomalu klesat, 
žena ve středním věku má již odrostlé děti, vybudovanou kariéru a její zájem o sex 
stoupá. Zvláště v dnešní době přetížených podnikatelů jsme v ordinaci svědky 
nářků neuspokojených žen, a mužů, kteří pro únavu a vyčerpání ztrácejí chuť se 
milovat. 

Dalším mýtem vedoucím k nesouladu je nutnost uskutečnění pohlavního styku 
pouze spojením penis - vagina. Nekoitální sex orálně-genitální /dráždění pohlavních 
orgánů ústy /či manuální /rukou/ jako by byly neplnohodnotnou náhražkou. 

Je řada párů, kde impotence muže vede zcela k "vykolejení" zaběhaného sexu
álního stereotypu. A naopak je mnoho mužů, kteří se pro impotenci nepřijdou lé
čit, protože bezproblémově další roky praktikují nekoitální sex. 

Je zajímavé, že do ordinace přicházejí muži s typicky předčasnou ejakulací až 
řadu let po jejím začátku. Je to dáno tím, že na počátku sexuálního života s novým 
sexuálním partnerem, při erotické fascinaci tímto mužem bývá tolerance ženy vel
ká. Ovšem s délkou trvání vztahu a případnými problémy v oblasti nesexuální se 
tolerance ženy vytrácí. Při frekvenci styků 2-3x týdně by délka pohlavního spoje
ní od zavedení penisu do pochvy /imise/, měla být kolem 2-3 minut. Pokud je vý
ronu semene dosaženo dříve, hovoříme o předčasné ejakulaci. K léčbě jsou samo
zřejmě indikováni muži, kteří výronu dosahují ještě před zavedením pohlavního 
údu do pochvy či za několik vteřin  po imisi. Je mnoho mužů, kteří celoživotně 
dosahují výronu za 1 -2 minuty provádční frikčních pohybů, ale nikdy si oni ani je
jich partnerky nemyslí, že jde o problém. 

často je otázka předčasného výronu semene vyjádřením párového sexuálního 
nesouladu. žena začne pro domněle krát ký styk odmítat pohlavní spojení. Při níz
ké frekvenci sexuálních styků dojde k nahromadění sexuálnfho vzrušení muže 
a k jeho rychlejší reakci při styku. A bl udný kruh se uzavírá. Obecně lze říci, že 
muž potřebuje k dosažení vyvrcholení kratší dobu než žena, řádovč od třech do 
pěti minut. žena vyžaduje k uspokojen t  dobu od deseti do pat nact i minut. Simul-
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t :u u u  /�ol l( .1�ny/ orgasmus je tak pro většinu dvojic nereálný. Na dosažení uspo
koje a u  -.<.·xualné a cit ově zralých dvojic to však nemá vliv. 

V<.·hln.t Sl:xual ních dysfunkcí má párový charakter. Přesto méně jak 20 % žen je 
< ><. I H it t u '  pi·i lcčbč svého partnera spolupracovat. Někdy pouze párová sexotera
pk pomi'1žc změnit navyklé stereotypy. Na druhé straně je řada mužů, kteří neřek
nou svt· manželce o sexuologické léčbě. Někteří z nich přicházejí do ordinace, 
protože selhávají v mimomanželském sexu. 

Existence sexuálních obtíží zbavuje jejich nositele radosti ze života, snižuje je
jich sebevědomí. Výsledkem jsou konflikty v manželství a často i jejich rozpad. 

Díky prodlužování průměrné délky života se prodlužuje období sexuální aktivi
ty. V minulosti u nás byla vysoká sňatečnost v období kolem dvacátého roku živo
ta, proto dnes některé páry mají šanci spolu žít padesát i více let. S délkou soužití 
se erotická přitažlivost partnera snižuje. Ta se snižuje i s věkem. Současný životní 
styl s přejídáním se, vznikem nadváhy, životem bez tělesné aktivity, nadužíváním 
alkoholu, léků, neschopností odpočívat, výrazným pracovním vytížením s pracov
ní dobou více jak deset hodin denně, sociální nejistotou - to vše může vést ke sní
žení zájmu o sex, snížení sexuální výkonnosti, vzniku sexuálního nesouladu 
a možnému vzniku sexuálních poruch. Se zdravým sexuálním životem souvisí 
i zdravý životní styl. Pravidelná tělesná aktivita, aktivní odpočinek, udržování stálé 
tělesné hmotnosti, zdravá výživa s omezením tuků a cukrů, péče o vzhled vede ke 
zvýšení sexuální přitažlivosti a potažmo zlepšení kvality sexuálního života. 

Sexuálně přenosné choroby 
Každý příjemný zážitek s sebou nese určitá rizika. Doporučovaná "zdravá" stra

va obvykle nebývá pro včtšinu Cechl'1 chut ná, a tak pokud si dopřejeme požitek 
z jídla , poznamc po určitc dob(- zmčny napřtk lad na naší tělesné hmotnosti, hladi
ně tuki't a n tkri'a v krvi  a n:1 hodnot ach k n:vn tho t l aku. 

Také scxualnt  pozi t ky hyv • • l •  :-.pojnty s rizikem. Tím je možnost nákazy sexuálně 
přenosnou chorobou 

Migrace c izi n<.· í'a , momo'' , anonynuuho s<.·xu , promiskuita, podceňování nebez
pečí vzniku infckn· :-pol u !> a w:knu úrovn i znalostí, nechuť k používání kondomu, 
to vše zvyšuje riziko vy:-.ky t u �< 'xu [t lnc :  pknosných chorob v naší zemi. Není prav
dou, že syfilis byla vymýf:< :n :t . < >hj' "vujt· s<.· stále častěji, stejně jako onemocnění ka
pavkou. Jsou další druhy 'IC xu. l l au ;  ph·nosných chorob - měkký vřed, lymfogranu
lom, kondylomata nc:holi f ic;ky, gc nit alní herpes. Též onemocnění plísňovou, 
kvasinkovou či chlamydlovou inkku je časté. 

Ideální je, pokud se dok;l�.c ·nu· ochranit před vznikem SID /sexuálně přenosná 
choroba/. Nejlepší prl:v<.·m 1 je· a u ·:-t hdat sexuální partnery, zcela vyloučit náhodné 
s ryky a používat kondom , Pt 1k 1 u I jc:d inec onemocní STD, je důležité, aby byli léče
ni všichni sexuální part nnl Jh t . lk ncní šance na úspěšné vyléčení. Hrozbou po
sl<.:dních let se stalo onnn< H. n n u ,  které bylo v USA poprvé popsáno v roce 1 98 1  
a označeno AIDS I Acquirn l  J muno Deficiency Syndrome - syndrom získaného 
�dhání imunity/. Cesty pn·nt )SI I v iru jsou tři - sexuálním stykem, z matky na plod 
a In fikovanou krevní tran�ft w . 

\0 

Nejvyšší riziko představuje cesta sexuální. Rizikové jsou veškeré krvavé prakti
ky, styky do konečníku, ale také orální styk; i spojení penis - vagina není bez rizi
ka, pokud se na sliznici pochvy nacházejí trhlinky. 

Před lety se toto onemocnění vyskytovalo převážně v homosexuální komunitě. 
Dnes je tomu stejně, ale varující je nárůst infekce v heterosexuální populaci. V na
ší zemi počet infikovaných není vysoký. Není to ale klid před bouří ? Kolik infiko
vaných jedinců je mezi námi, aniž by se dali testovat? K anonymnúnu testování se 
většinou odhodlají ti, kteří náhodně a většinou jednorázově selžou. Ti, kdo vedou 
rizikový způsob sexuálního života, takto zodpovědní nejsou. S přílivem cizinců, di
vokou prostitucí, promiskuitou, rizikovými sexuálními praktikami se šance nákazy 
zvyšuje. 

Šíření choroby u nás můžeme zabránit pečlivým výběrem sexuálního partnera 
/moderní je provést testy na HIV protilátky před tím, než spolu partneři začnou 
sexuálně žít/ a dodržováním zásad bezpečnějšího sexu s používáním kondomu 
a vyloučením všech rizikových sexuálních praktik. 
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Každý den má svoje dary. 
Martialis 

Anatomie a fyziologie sexuálních funkcí u muže 

Vývoj pohlavních orgánů 

Močové a pohlavní ústrojí má společný základ, proto hovoříme o močově-po
hlavní /urogenitální/ soustavě. 

Pohlaví muže je určeno již při spojení ženské pohlavní buňky - vajíčka, kte
ré ve svém genetickém materiálu obsahuje chromozom X, a mužské pohlavní 
buňky spermie, která může obsahovat chromozom X nebo Y Jestliže spermie, 
nesoucí chromozom Y, splyne s vajíčkem, je geneticky určeno mužské pohlaví. 
Ve 4.-7. týdnu embryonálního vývoje v děloze se tvoří indiferentní /tedy pro 
obě pohlaví zatím stejný/ základ vnitřních pohlavních orgánů. Pod vlivem 
Y chromozomu se vy víjí základ varlete. Vývoj vnitřního genitálu probíhá mezi 
2. a 3. měsícem nitroděložního života. Varlata se vyvíjejí u plodu v dutině břišní. 
Postupně prodělávají sestup tak, že při narození se u zralého novorozence na
cházejí v šourku. 

Buňky varlete /Leydigovy buňky I začínají produkovat mužský pohlavní hor
mon testosteron, který má vliv na utváření zevních pohlavních orgánů - šourku 
a pohlavního údu ve 3.-4. měsíci nitroděložního života. Hladina testosteronu do
sahuje maxima v 1 O. až 1 2 .  týdnu nitroděložního života, pak klesá a dále se snižuje 
5. až 6. den po porodu. Pak začne stoupat a dosáhne vrcholu mezi 30. -60. dnem 
po porodu. Koncem prvního roku života po stálém předchozím poklesu dosahuje 
hladina testosteronu nízké úrovně, která se udržuje až do nástupu puberty. 

V pubertě aktivací osy hypotalamus - hypofýza - varlata, dochází ke zvýšené
mu vyplavování mužských pohlavních hormonů /androgenů/.Tím je nastartováno 
pohlavní zrání chlapce v muže. 

Zvětšuje se. penis a varlata, vzrůstá svalová hmota, dochází k ty picky mužské di
stribuci tuku, urychluje se tělesný růst. Objevuje se ochlupení v oblasti zevních 
pohlavních orgánů, v podpažních jamkách a začínají růst vousy. Zvětšováním hr
tanu a zkracováním a zesilováním hlasivek dochází ke změně hlasu /mutace/ 
v mužský. Zvyšuje se činnost mazových a pohlavních žláz. Výsledkem je typicky 
mužský vzhled a proporce, produkce oplozeníschopných spermií a mužské cho
vání. Pro dobrý vývoj a funkci muže je nezby tná dostatečná hladina androgenů 
v krvi a citlivost cílových orgánů na nč. K cílovým orgánům patří zejména mozek, 
penis, prostata, semenné váčky. 

V mozku se během nitroděložního života zakládají centra pro sexuální identifi-
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kad /rol l/ .1 sc.·xwt lní orientaci. Formování těchto center je pod vlivem sexuálních 

hon1101 1 1"t a c.'asovč je naprogramováno do 4.- 6. měsíce nitroděložního života. 

Anat omie a fyziologie pohlavních orgánů u muže 
K mužským pohlavním orgánům řadíme mužský pohlavní úd /penis/, varlata 

:t nadvarlata, uložená v šourku /scrotum/, chámovody /ductus deferens/ a tzv. pří

dat n(· pohlavní žlázy - semenné váčky /vesiculae seminales/, předstojnou žlázu 

/prostatu I a bulbouretrální žlázy /glandulae bulbourethrales/. 
Mužský pohlavní úd /latinsky penis/ je orgán válcovitého tvaru. Má tři funkce: 

1 .  slouží jako orgán pohlavního spojení, 2. močovou trubicí, která jím prochází, je 

odváděna moč a 3. při ejakulaci semeno. 

Penis je tvořen jedním houbovitým tělesem a dvěma topořivými tělesy, která se 
během sexuálního vzrušení plní přitékající krví, což způsobuje ztopoření - erek
ci. Houbovité těleso, kterým prochází močová trubice, přechází v žalud. Houbovi
té těleso a žalud nedosahují při ztopoření nikdy takové tvrdosti jako topořivá těle

sa. Penis je kryt tenkou kůží, ve které se nacházejí mazové žlázky. Kůže je k tělu 
penisu pevně fixována jen v oblasti za žaludem. Ve formě kožní duplikatury -
- předkožky /preputium/ se dá volně přetáhnout přes žalud. Předkožka bývá u ži
dovských národů a muslimů odstraněna provedením obřízky, která má rituální 
charakter. Obřízka pochází z egyptské kulturní oblasti. Egyptští kněžští lékaři uči
nili z tohoto obyčeje rituální hygienickou povinnost. Dnes je ve Spojených stá
tech bez rozdílu víry a rasy obřezáno krátce po porodu vysoké procento naroze
ných chlapců - obřízce se přiznává hygienický a zdravotní význam. 

U některých mužtt ne lze předkožku přes žalud přetáhnout. Hovoříme o jejím 

zúžení neboli fimóze. V tčchto případech je z medicínského hlediska doporučena 

obřízka /circumcisc/. V přt:dkožkovcm vaku se tvoří hojně mazu /smegma/ a pou

ze po stáhnuu přcdko�ky i.:t žalud ml'tžc hy t provedena odpovídající hygienická 

očista. Fimóza znc.•ptt jc.•nlnujc.• pohlavnt spojení. Díky tomu, že nelze odstranit 

z předkožkového vaku smq.�ma, dot·hazt k t rvalému dráždění žaludu, což může po 

letech vyústit i v roi.voj zhouhnc.·ho huj<.·m penisu. 67 % mužů, kteří byli léčeni 

pro nádor penisu, mdo v prnlc. horoh• vyskyt ftmózy. 

K tělu penisu je prcdko'l'.b ll xovana pomocí uzdičky /frenulum/. Ta, pokud je 

krátká, se při styku napma . Mt"t:l.c: dojtt k jc: j ímu natržení, které je nejen bolestivé, 
ale je spojeno i s krvac<.·ntm l >rohny ambulantní výkon - frenuloplastika - tento 

problém vyřeší. Oblast ža ludu ;t uzdit'ky je velmi citlivá erotogenní zóna. 
Pohlavní úd se upíná ke.' M ydkt• kost i pomocí vazivového aparátu. Kořen penisu 

je obklopen příčně pruhovanyml svaly svalového dna pánevního. Tyto svaly se 
účastní ejakulace, kdy svyml klonickymi stahy umožnují vypuzení ejakulátu z mo
čové trubice. Topořivá tčksa jl'lou kryta 1 -3 mm silným obalem /tunica albugi

nca/. Obě topořivá tělesa jsou oddě lena přepážkou /septum/, která není komplet
n t .  St ruktura topořivých tdc.·s je.· podobná mořské houbě. Pro erektilní funkci je 
dt.t l<'žité dobré krevní zásohc.�n t .  Tcpny přicházející z pánve se větví do topořivých 
tdl·s jako tzv. hluboké topoi'ivc.: t c.:pny /aa. profundae penis, nyní aa. cavernosae/. 
Ty pokračují dále jako tzv. poiStářkové tepénky /aa. helicinae/. Tyto tepénky záso-
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bují topořivé komůrky. Stěny komůrek /lakun/ jsou tvořeny snopečky hladké sva
loviny. V komůrkách topořivých těles se nachází hustá síť vláken kavernózních 
nervů, které vycházejí z pánevního nervového plexu /plexus pelvicus/. V páne
vním plexu jsou sympatická i parasympatická autonomní nervová vlákna. Kromě 

této inervace je penis zásobený vlákny pudendálního nervu. Odvodný žilní 

systém je tvořen třemi systémy. 
Varlata jsou párový orgán, tvaru ovoidu, mají elastickou konzistenci a jsou pruž

ná na pohmat. Uložena jsou v šourku. V zárodečné tkáni varlete se tvoří a zrají 
spermie. Z Leydigových buněk varlete je uvolňován mužský pohlavní hormon tes
tosteron. Varlata tvoří 90 % celkové produkce testosteronu. Zbylých 1 O % je uvol

ňováno z nadledvin. Varlata mají nižší teplotu, než je tělesná, která je nezbytná pro 
vývoj spermií. Na varle nasedá nadvarle esovitého tvaru. V nadvarleti spermie do
zrávají. Trvalé zvýšení teploty v oblasti šourku ohrožuje mužskou plodnost. 

Chámovod je vývodná cesta z nadvarlete, kterou se spermie dostávají do prostatic

ké části močové trubice. Je to dutá trubice délky 30-40 cm, šířky 2-3 mm, která pro
bíhá tříselným kanálem do pánve. Mezi nadvarletem a tříslem je chámovod součástí 

semenného provazce. Ten je tvořen dále tepnou, nervovou a žilní pletení. Chámovod 
se kontinuálně plní posouváním spermií z nadvarlete do ampuly chámovodu, přede

vším ve fázi sexuálního vzrušení. Před ústím do ejakulačniho vývodu /ductus ejacula
torius/ v močové trubici se chámovody rozšiřují do ampulárních částí. Ampulární 
části chámovodu jsou hlavní zásobárnou zralých spermií. 

Párové semenné váčky leží na zadní straně prostaty. Jejich základní funkcí je 
produkce 90 % semenné tekutiny. 

Předstojná žláza /prostata/ je žlázový útvar velikosti jedlého kaštanu. Je uložena 
za stydkou kostí pod močovým měchýřem. Od řitního otvoru je vzdálená asi 
4 cm, což ji činí dobře přístupnou vyšetření. Prostatou probíhá prostatická část 
močové trubice. V ní se nachází ejakulační hrbolek /colliculus seminalis/, kterým 

ústí do močové trubice prostata, semenné váčky a chámovody. Sekret z prostaty 
tvoří část semenné tekutiny. Ve stáří mohou žlázky zbytnět !hypertrofovat/, což je 

zdrojem benigní hyperplazie /nezhoubné zbytnění/ prostaty. Porucha na sebe 
upozorní častým močením nad ránem, tenkým proudem moči a zmenšením mo
čového oblouku. Závažnější problém představuje zhoubné onemocnění prostaty, 

které se řadí na druhé místo co do častosti výskytu za plicní nádory u mužů. Důle
žitou roli hraje prevence. Proto každý muž nad čtyřicet let věku má jednou ročně 
podstoupit vyšetření prostaty konečníkem, odběr krve na stanovení hladiny tzv. 
specifického prostatického antigenu /PSA/. V případě nutnosti se k doplnění dia

gnostiky provádí ultrazvukové vyšetření sondou, zavedenou do konečníku. Toto 
vyšetření bývá doplněno odběrem vzorku na histologické vyšetření. 

Bulbouretrální žlázky jsou párové žlázky velikosti hrášku. Uloženy jsou při kořeni 
penisu po obou stranách močové trubice. Produkují sekret, který je součástí ejakulátu. 

Fyziologie erekce 
Ztopoření je nervově-cévní děj, jehož klíčovým momentem je relaxace /uvol

nění/ hladké svaloviny topořivých těles. Emoce sexuálního v�rušení vede k po-
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dri l�d(·n •  nc :rvovych struktur. Toto podráždění jde do míšního centra erekce a od

t m l  do topoNvých těles prostřednictvím nervů. Ze zakončení nervových vláken 

v t k .u t l  topořivých těles se uvolní chemické látky - neurotransmitery, účinkem 

ktcrych dojde k uvolnění /relaxaci/ hladké svaloviny topořivých těles. Zvýšeným 

pntokcm krve se topořivá tělesa naplní krví. Zabránění odtoku krve z topořivých 

t cks je dosaženo stlačením /kompresí! odvodných žil k vazivovému obalu topoři

vých těles /tunica albuginea/. 

Fyziologie ejakulace 
Erekce a ejakulace vznikají v časové souslednosti. Ejakulace je reflexní děj, ke 

kterému dojde při dostatečném podráždění misního centra ejakulace. Ejakulace 

má dvě fáze - emisi a expulzi. Ve fázi emise se do močové trubice dostává semen

ná tekutina stahem semenných váčků, prostaty, ampul chámovodů, žlázek močové 

trubice. Podnět k expulzi dává rozepětí močové trubice semenem. Stahem svalů 

svalového dna pánevního se ejakulát z močové trubice dostává jejím zevním ús

tím na žaludu navenek. 

�(: 

Osoby s poškozenou mfcbou by byly 
raději sexuálně aktivn{, než 
schopny cbuze. 

Sexuální život po poranění míchy 

Postižení muži z americké nemocnice pro veterány uvedli, že informace o je
jich změněné sexuální funkci patří k nejdůležitějším, jakých se jim v rámci rehabi
litace mohlo dostat. 

Podle Beneše jsou poruchy v sexuální oblasti mladými paraplegiky pociťovány 
hůře, než ztráta hybnosti. 

Běžným důsledkem míšního postižení je porušení sexuálních funkcí erekce 
a ejakulace /ztopoření a výron semene/. Sexuální dysfunkce vede k problémům 
v partnerských vztazích. Důležitou roli hraje schopnost partnerů o otázkách sexu
ality komunikovat a odhodlání problémy aktivně řešit. 

Porucha funkce ztopoření /erektilní dysfunkce/ 
Dva druhy podnětů - psychogenní a reflexní - iniciují vznik reakcí, jejichž vý

sledkem je ztopoření /erekce/. Zjednodušeně hovoříme o psychogenním a reflex
ním ztopoření. Psychogenní podněty představují pro muže všechny druhy stimu
lů, které vnímá svými smysly. Přitažlivá žena působí jako erotický zrakový podnět, 
její vůně jako čichový podnět, její hlas jako sluchový podnět, dotek jejího těla je 
vnímán jako hmatový erotický podnět, polibek působí jako chuťový podnět. 
I pouhá erotická představa může být psychogenním podnětem. 

Psychogenní stimuly vedou k emoci sexuálního vzrušení a jsou vyhodnoceny 
v mozku. Impulzy z mozku probíhají k penisu přes thorakolumbální mišní cent
rum a také sakrální mišní centrum. Psychogenní thorakolumbální /hrudněbeder
ní! centrum je v úrovni dvanáctého hrudního až prvního bederního segmentu mí
chy / Th 1 2-L 1 /. Pokud není tato oblast míchy poškozena, jde vzruch z míšního 
centra prostřednictvím nervových drah až do topořivých těles. 

Druhou "cestu" k dosažení ztopořeni představuje reflexní dráždění pohlavního 
údu - rukou, ústy /reflexní erekce/. Nervové vzruchy jdou z pohlavního údu ces
tou nervových drah /n. pudendus/ do sakrálního mišního centra /v oblasti křížo
vých segmentů míchy S 2-S 4/. Odtud prostřednictvím vegetativních nervových 
drah /parasympatikus/ a kavernózních nervů jde impuls do topořivých těles, kde 
se uvolní z nervových zakončení neurotransmitery, které spouští klíčový děj erek
ce - uvolnění hladké svaloviny penisu. 

Ukazuje se, že hlavní úlohu v řízení erektilní funkce hraje sakrálni !křižové/ 
centrum. 

Charakter poruchy ztopoření závisí na výšce a rozsahu /kompletní či ne
kompletní/ poškození míchy. čim výk je transverzální míšní léze nad segmen-
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t c..:m Th 1 2 . 1 im je.· šance na zachování reflexní erekce větší. Z tohoto hlediska mají 
lq ,;í progu6:w pol'ílnčni krční a horní hrudní míchy. 

J 1i't • 1ukyc h lt"/tch míchy až 70 % postižených trpí erektilní dysfunkcí. 
P l l  1 1 1 kumpk t • H  nl lsní lézi je šance zachování erektilní schopnosti asi u 90 % 

po'tt ltt l l)'l l l  
pt .Pd j c  �ll u .tcc.· složitčjší a individuální rozdíly bývají značné. Svůj podíl má 

• w�P' " ' " p-.yfi i i )J.tl' l l l l t  komponenta erekce. Ať je příčina poruchy erekce jakáko

l i , Hel} c lnjd1 h. ohjc.. ·vt·m se psychogenní nadstavby. 
l l ,l l l l  pol e 1 1 1" 1 ' poclt'uj t  muži vždy velmi tíživě, zvláště pokud nastane náhle a ne

M_l l t  1 1 .1 1 1 1 1 o  .Si t u.tcl prlp r�weni,  jako v případě míšních poranění. Tyto úrazy posti

huj i  prc l lcv5íu l  t l l l .u l<· nutzc..·, kteří před úrazem žili aktivním sexuálnim životem. 

t ·�yc hle ký Sl rt;l\, kt (.' rc.:mu je porančný vystaven, nejistota, strach z budoucnosti, 

oh.evy , ro.f.p:u l i l  rodi n y, zt ra t y  part nerky, bývá provázen úzkostí a může vyústit 

v dq u 1;�l . I 'N t c ,n u H I!'ol dqm·:-c.· �ama o sobě erektilní funkci zhoršuje .  
l l  e .u ly p�tG h 1 1 l t4t 1 1 1 · hyv�• prohlcnt <. los� hnout , a l e  udržet reflexní ztopoření. Sti

n n t l :t<:c� . 1\ l ť! t':Í -.1 d l .t k 1 1 .1 \-o/l ' l l t  cn•kn•, must pokračovat, aby erekce neochabla.To

to M' uc .. ·�c ly c l ,e H 1 f;. t l l /oV>I I ,  proto pri zmc..·nl· zpl'tsobu dráždění, změně polohy, 

ak I po ,; ,ve  de u í  pe � u l&;u c lo pm hvy nnhl· doj t l  ke..; zt rátč erekce. 
l l  �1 . ! 1 :-;t c h p,l l�t p lc Hik t't I H ''oi U t l l t c opOI I Il' I IOUl prirozenč se zhoršující kvalitu 

cl·vut ho 'IYr.tt_.f t l l l , k 1 c. 1 ,1 t'IC 1 1 1 1 ue · '1pul upoddct 1 1 . 1 nck t l l nt  dysfunkci. 
pú t Í e": t 'i.l: �� hupn i do'l� thnout kv:t l i tní  koitální erekce, ztrácejí 

le t  ( l l lH, , nu jt jkh :t.d rav e vrstevníci .  Sexuální apetence 
t Í I�t %U I I  �n í1.c.·na.  Frekvence sexuálních styků je 

p1•,"u ut- l 'u n l�st .  Příčinu tvoří častější zdravotní 
t l lololth -:k c� .  \' c� c: t uc� w:vyr,���·nych problémů s inkontinencí, dekubi

t: · st i lf,�h�u�kh a mnohdy náročnější příprava k sexuál-

Anejakulace /nt"l'lc.·hopnfuU llútdhnout výronu semene/ 
Muži s přerusc.·n t l l l  t l l h 'h)' nc j-;1 1 1 1  t l< 'plodní. Díky ochrnutí však dochází k po

škození transport u 1\J KI I I I I Í , �� hupnol\1 <: jakulace je zachována jen u 1 -3 % posti
žených mužů. 

I pokud muž dosa hu j< · e rei\Ge! ; I pokud používá k navození erekce injekce do 
topořivých těles, k vyn u 1 1 1  sc _: l l tC I I< a u·dojde. 

Ejakulace je u zdravye h n l l iÍ t�, t d lt.·xní děj, který nastane při dostatečném po
dráždění míšního ccn t r.t <�l:t k u l .�tl' . Míšní centrum ejakulace je v segmentech 
Th 1 2-Ll . Nervové podr.e 'ldťn t  Jt k '/. vnitřních a vnějších pohlavních orgánů pro
střednictvím nervových v l . tk c 1 1  /nn pclvici a n. pudendus/ do míšního centra eja
kulace. Odtud odstupuj• nnvuv.1 v l.tkna /eferentní sympatická/, která procházejí 
přes paravertebrální sym p.1 1 1< k.t g.mglia, nervový plexus /pl. hypogastricus superi-

r/ a hypogastrické nervy, h. t n�· končí jako pregangliová vlákna v prostatě, 

st.·mc.·nných váčcích a chamovod t t . Odstupující krátká postgangliová vlákna iner

v uj •  hladkou svalovinu p rol\t .t t y, s<..�menných váčků, chámovodů a hladkou svalo

v inu močového měchýře a jsou zodpovědná za koordinovanou emisi jednotli-
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vých složek semene a za uzávěr hrdla močového měchýře. Vlákna, která inervují 
příčně pruhované svaly podílející se na expulzi semene, odstupují z míšních 
segmentů S 2-S 4 a probíhají k cílovým svalům v pudendálním nervu. 

Celý proces řídí mozková centra, nacházející se pravděpodobně v části mozku, 
zvané hypotalamus. 

Činnost každého svalu v lidském těle je podmíněna nervovým zásobením. Z dů
vodů ochrnutí nedochází ke stahům hladké svaloviny chámovodu, semenných 
váčků, prostaty a příčně pruhované svaloviny svalového dna pánevního. U mužů 
s transverzální míšní lézí vázne emise i expulze semene. Při arteficiální ejakulaci 
často dochází k tzv. retrográdní ejakulaci /ejakulace do močového měchýře/.Jejím 
důvodem je otevřené hrdlo močového měchýře při expulzi semene. 

Tvorba a vyzrávání spermií je zachována. Na spermiogenezu však nepříznivě 
působí řada faktorů, které jsou spjaty s míšním postižením, například opakující se 
uroinfekce, vyšší teplota ve varlatech při poloze vsedě, chybějící drenáž semene. 

Ztráta ejakulace působí problémy tehdy, pokud se pár rozhodne mít děti. 
V těchto případech je třeba spermie medicínsky vybavit provedením arteficiál

ní ejakulace. 
Nejčastěji jsou používány dvě metody - elektroejakulace a vibrostimulace. Pou

žitím medicínských přístrojů dosahujeme reflexní ejakulace. Míšní centrum re
flexní ejakulace je v oblasti S 2-S 4 segmentl'• míchy. 

K oplození partnerky paraplegika používáme metody asistované reprodukce ve 
spolupráci se specializovanými centry. Oplození partnerky postiženého muže se
menem dárce, stejně jako adopci, považujeme za krajní řešení. 

Touha po dětech je u paraplegiků a jejich partnerek velká. Mají předpoklady 
stát se kvalitními rodiči a poskytnout dětem dobré zázemí. Používáme všechny 
dostupné prostředky současné mcdidny, abychom jim pomohli toto přání realizo
vat. 

Problematika partnerských vztahů 
V zátěžových situacích se pozná kva l ita vztahu. 
Míšní postižení představuje výrazný zásah do životního stereotypu obou part

nerů. Muž se ocitá díky dlouhodobemu nemocničnímu a rehabilitačnímu léčení 
mimo rodinu. Péči o rodinu a veškeré další problémy spojené s provozem domác
nosti musí žena zvládat sama. Navíc ví, že muž čeká na její podporu. Tráví mnoho 
hodin u nemocničního lůžka. Stejnč jako její muž je v prvních dnech zmatená 
z nové situace, neví, co bude dál. Nastavá nová situace v rodině, která k lade nároky 
na mezilidské vztahy. Dochází ke zmčnč sociální situace. Nutnost vybudovat bez
bariérové bydlení, často koupit vl'az, vybavit byt dalším potřebným zařízením pro 
paraplegika klade velké nároky na  udržení ekonomické úrovně rodiny. 

Sociální podpory představují pouze častečné zmírnění fmančnkh problémů. 
Při této situaci může dojít k nedorozumění mezi partnery, které je dáno stra

chem z budoucnosti, úzkostí a neschopností otevřeně komunikovat. Zejména nut
nost řešení závažných sociálních problémů bývá zdrojem psychického napětí. 

Výrazná psychická zátěž, vyvolaná urazem, snižuje u některych mužů schop-
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nml �' hcovl.tdrtu í ,  doch:m k agr�si , která zhoršuje kvalitu partnerských vztahů. 
M:u t t c :bh 1 , kde ·  j l:t, pn:d vznikem úrazu byly výrazné rozpory, obvykle neunese 

nu . ldto rozpad je pro paraplegika další velkou životní ra-

ol.1< e v<:de ke zhoršení celkového stavu, mnohdy vyústí 
v l l l t( l ! t � ÍV I Ín i  :dkc ,h( ,J u c I j iuych drog. 

N:• t l •  ul u� �� ��� � "� � "·' " "' t.tdu paraplegiků, kteří si své partnerky našli po úraze 
c:1Si f 1  \' r�u : lk l t  �é l tl t \'c )l t l lc h 'I<'Mc:r, rehabilitačních pracovnic a OŠetřovatelek. 

l l . t�lc h f l!Í •  tt , �����'�' uyc. h do programu asistované reprodukce, 1 4  z 1 5  začalo 
:-poh t  1 1 1  ,, ;, pú t Í t� t/c ' I} t o  �vazky bývají stabilní. 

Vc- 1 1-. .t ' ·' ' ': ', v ohl.hl l n l l l l toc·rot ické negativně působí na párovou sexualitu. Ně
kdy J H ·" " '  1 1 t : I H  ' "  c lntú/ l l l l tfnt  hývá neschopnost komunikace o sexu tam, kde 
ph·d 1 1 1. 1 /'c � " '  v�c.: l unguv.t lo bezpr oblémově a víceméně automaticky. Strach před 
Mykc ·u•  1 1  1 1 1 1 11e , I\ t u } 1 1 1 . 1  prohkmy s potencí, a obavy ženy, která tyto problémy 
t uS t ,  z.u l .1 o l c ·v lt: 1 10 1 1  k f u l l t tn lk .tc I o sexu. Dnes máme v sexuologii takové léčebv.é 

l topnl 1h.1 vi 1  impotence téměř 1 00 % mužů. 
c. I_H;Ipmhlt·mově zadaptují na nekoitální sex. Při orální či 

l c� h.1nd lc:ap ustupuje do pozadí. Na druhé straně je řada 
parů, k i C.'rt' n: 1  Sc :.x u:a l l t u f i�'i.lgi iH j l  

Nedohrovol u:í bc�/c l c� I I I C )!tl p;u ,tplc.:gického páru představuje tíživý problém. Ne
jsou řídkc.· pnp:u ly, kd>' l h�pl.- u luo�>l vede k rozpadům partnerských svazků. S pou
žitím artd1<. 1.t l t u  c jalwlltc:•; :1 I I H  lod :a!-tistované reprodukce se snažíme naplnit tou
hu par-:.tplc.-gi< 1-.yc h p(.d'a po vl.1st n 1m dítěti. Léčba infertility je dlouhodobá 
a náročna . Sn:t:II I I H  •w ve�,, I '•" y k l rpčl ivosti a racionálnímu očekávání. 

Za důl<:zi t c: pov.1 1 1 1 j c  1 1 1 c l u l c u movat muže v postakutní poúrazové fázi o mož
nosti vzniku M·xu.t 1 1 1 1  d):•l uul. c  c N. t  Spinální jednotce úrazové nemocnice v Brně 
se s tímto pmhll·uu· • 1 1  I � "'"" 'u�t mi ,  jak ho řešit, snažíme seznámit každého paci
enta. Pokud Sl' n.1 1 1 1  poc l.tťi u,tv.ll. l t terapeutický kontakt i s jeho partnerkou, po
můžeme tím prc:kkuc_ l l l l Mlc -::h obavy z komunikace o sexuálních problémech. 
Společné sdílcm �t . IW'\1 í Je cll( I l i t  u tc ·nší a snesitelnější. 

Prováděli jsme p�>yc. huloJ-tlc h vy�etření pomocí projektivních testů u mužů 
v chronické fázi m•sn•ho pc u .u u; l l l  v době rok a více po úraze. U všech mužů jsme 
nalezli znaky vztahuj•< • "C k pol í�ím v sexuálním životě. V 7 1 % byly tyto znaky do
minující. Podle naškh �k ušc� r u ,�t •  je zájem o řešení sexuálních problémů spoje
ných s miSním postižc.-n ín 1  'i. l l ťtmkou dobré adaptace na následky úrazu. 

( )  

Tu jsem náhle poznal, že mohu pro 
druhého něco 
znamenat už jenom tím, že tu jsem, 
že jsem u něho. 
je to něco, pro co lze žít . . .  

E. M Remarque 

Sexuální styk po poranění míchy 

Aktivně prožívaný sexuální život přispívá k soudržnosti a stabilitě celého páru. 
Absence pravidelné sexuální aktivity vede k partnerské dysharmonii a často sig
nalizuje závažné vztahové problémy. Emoce zamilovanosti se s léty společného 
soužití snižuje, ale v dobře fungujícím vztahu se nikdy zcela nevytrácí. Sex však 
není možno vždy spojovat se zamilovaností, jak mají tendenci činit především že
ny. U mužů je touha po neosobní kopulaci, daná biologicky, velká. 

Schopnost sexuálně žít po úraze míchy zvyšuje sebevědomí muže. Naopak ne
vyřešené problémy v sexuální oblasti jsou zdrojem frustrace a jejich nositeli pro
kazatelně snižují kvalitu života. 

Po sexuálním sblížení obvykle netouží ten, kdo není v dobré psychické a fyzic
ké kondici. Fyzická kondice je důležitá pro vlastní sebevědomí i pro zvýšení při
tažlivosti. Aktivní posilování svalových skupin, které nejsou ochrnuty, sportování 
to vše působí na dobrý fyzický i psychický stav muže. 

Muž by měl dbát, aby nezvyšoval svou tělesnou hmotnost zvětšováním tuko
vých zásob. Proto by měl přijímat stf'.tvu správně vyváženou, bohatou na bílkovi
ny, vitamíny a stopové prvky, ale omezující tuky a cukry. 

Dostatek tekutin je důležitý pro uddení pružnosti kůže. Nadýmavým druhům 
jídel, zvýšenému požívání alkoholických nápojů by se měl paraplegik raději vy
hnout. 

Paraplegik nemusí ztrácet nic ze svc tčlesné přitažlivosti a stejně jako před úra
zem by měl dbát na vkusné a kval i t ní oblečení z přírodních materiálů a dobrou 
kosmetiku. Erotická přitažlivost nespočívá pouze ve vzhledu, ale současně ve 
schopnosti imponovat parnerce svymi vlastnostmi, jednáním a schopnostmi. 

Sebevědomí, bezvadné vystupován• dotváří sexappeal muže. Kdo není spokoje
ný sám se sebou, má psychické problemy, nevěří si, přestává dbát na svůj vzhled, 
se stává pro okolí méně přitažlivý. Pokud takový problém muže tíží, měl by vyhle
dat psychologa a pokusit se ve spoluprací s ním najít řešení. 

Sex není jen fyzická krása a sex nen• jen výkon. Obavy ze změny fyzické přitaž
livosti po úraze jsem zaznamenala u homosexuálního muže. Kromě jiného je to 
tím, že v homosexuální komunitě hraje vzhled větší roli. 

Přijetí změny tělesného schémat u  po úraze a akceptování vozíčku představuje 
dobré zvládnutí adaptačního procesu na následky míšního postižení. 

Sexuální adaptace je jednodušší pro !')tabilní partnerské svazky, pro ty muže, 
kteří před úrazem měli partnerku. 
Složitější situace je pro dosud "nezadané" muže. Je důležité nebát se seznámení 
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a :rhytcčny ost ych nechat stranou. Zkušenosti našich klientů to potvrzují. 

l . t lt k.a vt·rt· jnost má zkreslené a neúplné informace o sexu obecně. V postojích 

k M  xu. a l l ti• t t'lt-sně handicapovaných jsou nejčastější dva extrémní názory - veřej

I IOI'It vozu.'kát·c považuje za asexuální nebo naopak netuší, že by nějaké problémy 

mohli nul . 
<�asto dochází ke "komunikační bariéře",  kdy nepostižený se s postiženým part

nerem obává hovořit o sexuálních problémech, "aby ho nezranil, nedotkl se ho" .  
PřJ tom právě komunikace, schopnost vést dialog o sexualitě snižuje napětí mezi 
partnery, vede k uvolnění a zvýšení důvěry. 

Jak často se milovat? 
To je otázka, se kterou se v ordinaci či besedách setkáváme často. Obecně 

v mladších věkových kategoriích je vyšší frekvence sexuálních styků, ve vyšších 
věkových kategoriích se postupně snižuje. Důležitý je soulad obou partnerů v síle 
sexuální apetence. 

U párů ve středním věku je průměrná frekvence sexuálních styků asi 1 -3x týd
ně. Variabilita je velká - od styků, realizovaných několikrát denně, po ty páry, které 
pohlavní spojení uskutečňují jednou měsíčně i méně. Pokud je u obou partnerů 
soulad v realizaci sexuální touhy, nebývá frekvence styků důležitým ukazatelem. 
Pakliže soulad není, narůstá napětí, vytváří se konfliktní situace. Je důležité, aby se 
muž i žena navzájem dokázali svěřit s problémy, které v souvislosti se sexuálním 
životem pociťují. Nevznikají pak zbytečná nedorozumění. Naopak, těmto párům 
se daří sexuální život zkvalitnit. 

Jakou roli hraje prostředí? 
Pohlavní styk jt· vhodne n:al izov:at t am, kde je klid a soukromí. Nejvhodnější 

podmínky bývají v domactm pro�t l·c.'dt S<.·xualnt  styk v autě či přírodě bývá často 

neplánovaný a nchyva pro vozt d . . m· lw:i.ny . 
Nejjednoduššt a m:j(.'a�>�l l'ji pr.tkt ikovany hyva styk na lůžku. Méně často na vozí

ku, ale i tuto variant u j(.' dohH.· vyzkousct a využívat. Při styku by místnost měla 

být zajištěna tak, aby do nt t u•n tohl vstoupit nikdo nezvaný. Praktická je zvuková 

izolace. Za vhodné osv<· t lt' t l l M povúujc t lumené, nepřímé světlo, které nesmí ni

komu svítit do očí. Pokud j<· pm ul t .t svtčka, měla by být mimo zorné pole. 

V místnosti by mělo hyl prl jc ·mnl', ani zima, ani přílišené teplo. Pokud se part

neři rozhodnou použtt hudhu , vhodnější je tlumená, klidná. Alkohol v malém 

množství zvýší sexuálnt :t JWI < ' tH I .t odstraní zábrany či strach. Ve větším množství 

vede ke zvýšení prahu Sl'Xu.t l t l l  vzrušivosti. U muže tím vázne ztopoření, u ženy 

··.vlhčení /lubrikace/, u ohou pohlav1 dochází k orgasmu za delší dobu. 

Jídlo požité před stykcnt  hy mdo být lehké, netučné, ale může být - dle chuti 
zúčastněných - pikantnt. Prlmc'• l't•ně kořeněné jídlo působí jako afrodiziakum. 

Včtší množství vypité t <.·k ut lny před stykem může vést u muže s míšním posti

�cním k nekontrolovanému uniku moče. 
Cistota pohlavních orga l t l"t je.: nezbytná. Pokud jsou vhodné podmínky, partneři 

hy se měli před stykem vysprchovat. Pokud ne, je třeba alespoň omýt zevní po-

hlavní orgány teplou vodou a mýdlem s nízkým pH, které je přirozené pro nízké 
pH kůže /4,5-5,5/. Společné mytí a hlazení navzájem se může stát příjemnou sou
částí předehry. Paraplegik je soběstačný a zvládne hygienickou přípravu před sty
kem sám. Jiná situace je u tetraplegika s váznoucí funkcí rukou. U těchto mužů se 
nejlépe uplatní pečovatelka či ošetřovatelka. K sexuálnímu vzrušení nepřispívá, 
pokud partnerka funguje jako ošetřovatelka. Téměř vždy to má negativní vliv na 
její sexuální prožívání. 

Sekrety, které jsou běžně žlázkami vylučovány, na zevních pohlavních orgánech 
zasychají, a pokud nejsou odstraněny, mohou být zdrojem nejen zápachu, ale 
i možné infekce. Není třeba přirozenou vůni těla zakrývat parfémy či toaletními 
vodami. Jsou však lidé, kterým pach vlastního těla není příjemný, a toho se obáva
jí i u partnera. V těchto případech je jednodušší použít kosmetické přípravky 
k získání dobrého pocitu. 

Každý muž by si měl vyprázdnit před stykem močový měchýř, aby nemusel mít 
obavu, že během styku dojde k úniku moče. 

Má psychika vliv na naše sexuální prožívání? 
Její vliv je zřejmý, proto uvádíme některá doporučení. Je důležité, aby oba part

neři se k sobě chovali vstřícně a slušně. 
Pokud je muž vulgární, netolerantní, nebo jestliže žena svého partnera podce

ňuje, případně se mu vysmívá, nejsou vytvořeny příznivé podmínky k milování. 
Rovněž tam, kde jsou časté a nekonstruktivní hádky stran výchovy dětí, finanč

ní situace rodiny či zaměstnání, bývá sexuální život často negativně poznamenán. 
Naopak atmosféra vzájemného respektování, tolerance, slušného chování, vzá

jemné pomoci, konstruktivní řešení problémů tvoří dobré zázemí pro sex. 
Bezprostředně před stykem je nevhodné vést rozhovor o problémech, kritizo

vat partnera, probírat finační situaci rodiny či hovořit o věcech, o kterých partne
ři vědí, že na ně mají odlišný názor. Následné vystupňování protiargumentů také 
není tím pravým "afrodiziakem" . 

Pohoda a klid, odpoutání se od bčžných starostí, příjemná večeře ve dvou, po
chvala vůně vody po holení part nera či nového prádla ženy vytváří příjemnou at
mosféru k započetí sexuální h ry. 

Předehra, sexuální styk, orgasmus a dohra 
Milostná hra má svou předehru, koit us /soulož/, orgasmus /vyvrcholení/ a dohru. 
Předehra spočívá ve vzájemných dotecích, hlazení a doprovodném slovním 

projevu. Na konci předehry by měli být muž i žena připraveni tělesně i duševně 
ke spojení pohlavních orgánů. Pochva ženy by měla být dostatečně zvlhčena, po
hlavní úd muže ztopořen a touha obou po spojení nejvyšší. 

K sexuálnímu vzrušení vede dráždčn t  erotogenních zón. U ženy k nim patří uš
ní lalůčky, šíje, prsní bradavky, podpažnt jamky, podbříšek, záda, hýždě a zevní po
hlavní orgány. U zdravého muže je nejsilnější erotogenní zónou pohlavní úd. 
U muže, který po úraze míchy necítí svt"tj pohlavní úd, se erotogenní zóny nachá
zejí v oblastech se zachovanou cítivost t .  Zona přechodu oblasti se ztrátou cítivosti 
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,, ohl. t'>l  i M' t .• tchovanou cítivostí je pro většinu mužů zdrojem spíše nepříjemných 

pO< ll t"t /dy:-c:-.tt"zic/. 
1\. no l og<:n n tm zónám paraplegických mužů patří rty, ušní lalůčky, krk, prsní 

hr.u l . tvky a oblast zad se zachovalou cítivostí. Pro jednoho našeho klienta byla 

�• •· • • ·• t' l t ivost i na pohlavním údu tak závažnou skutečností, že se s ní nedokázal 

snurl t  a t rvale odnútal sexuální styk. Doporučujeme pokusit se o nayození před

M av poc itů z dráždění na pohlavním údu, jak byly prožívány před úrazem. 
Dráždění erotogenních zón partnerkou spolu s pocity spojenými s drážděním 

partnerky by měly u muže navodit psychický stav sexuálního vzrušení. Reflexní 
dráždění penisu rukou či jiným způsobem, přijatelným pro oba partnery, vede 
u muže se zachovanou schopností erekce ke ztopoření. Paraplegik jej dosáhne 
i tehdy, pokud úd necítí. Je třeba vyzkoušet, jaký druh dráždění vede k vyvolání 
erekce. U každého je třeba použít jiný způsob, tlak a rytmus. U některých mužů 
dojde k erekci při dráždění okolí řitního otvoru, vnitřní strany stehen či šourku. 
Dráždění údu musí být dostatečně intenzivní a je třeba, aby v nezměněné kvalitě 
a intenzitě pokračovalo i po zavedení penisu do pochvy, jinak může dojít ke ztrátě 
erekce. Je třeba aktivní přístup obou partnerů a zkušenost. Ta se získá postupným 
zkoušením - experimentováním. 

Jestliže u muže reflexní dráždění nenavodí dostatečné ztopoření nebo takto na
vozené ztopoření odezní záhy po zavedení penisu do pochvy, je vhodné, aby part
neři zvážili použití některé z léčebných metod k dosažení erekce. 

Omezení hybnosti nemusí představovat handicap v realizaci pohlavního spoje
ní. Je třeba nút fantazii a nebát se experimentovat. 

Naši klienti nejčastěji používají polohu obrácenou, při které muž leží na zádech 
a žena zaujúná akt ivní pozici . Tato poloha může mít řadu variant - žena leží na mužovi 
nebo přitáhne kolena k partnemvym boki'un a je pohyblivější nebo dřepí nad boky 
muže. Muž tak rm"l:i.e dr:tždi t po:-t<.:·v:t('l'k ž(.·ny. Vscchny polohy, kde je žena aktivní, jsou 
pro ni fyzicky naro<.'m· Muz l• v�.1k mí'tzt• pomahat , pokud ji drží za hýždě a zvedá ji. 

V našich kul t unud t  pod m i nkac.:h a zvl.tstt' u st řední generace je zažitý způsob 
klasické soulože, kdy žt·n.• kži' t t :t �!•dn:h a muž zaujímá aktivní pozici. Oba part
neři musí projít adapt.td' 1 1 :1 :.rm�nu sc.·x uálního stereotypu. Někteří muži jsou 
schopni realizovat k lasický t yp  �oulozt· t ak, že frikčních pohybů dosahují prová
děním tzv. "kliků" . Poloha jt· f yzkky na ročná a vhodná pro trénovaného muže. 

Jen některými pary je.· pouíívana poloha , kdy muž proniká do ženiny pochvy 

"zezadu" .  Předpok la<.km j t · ,  .a hy ..,(. muž dostal a udržel na kolenou. 
Další možností je vyzkou�u poloh u na boku, a to ve variantách tvářemi k sobě 

či tak, že partnerka je zady k p.u t nnovi .  Muž může být vhodně opřen. 
Při styku na vozíku zeua ;;au Juna aktivní pozici. Může být obrácena čelem k mu

ži nebo je zády k němu. 
St imulace pohlavruno udu v pochvě vede ke zlepšení kvality ztopoření a u mu

zl'• s částečně zachovanou t t t ivos t í  ke zvýšení prožitků. Toho lze dosáhnout, když 

1.ena stáhne svalstvo pos<:v1 1 1 ho vchodu. Technika, kdy žena rytmickými volními 

:,t ahy částečně ztopořeny a :ta:-.unutý pohlavní
.
úd do pochvy dále "vtahuje", se na-

vá "stuffing" . 

Orgasmus, který je u zdravého muže spojen s výronem semene /ejakulací/, má 
po úraze jinou kvalitu. U mužů s neúplnou núšní lézí se procento těch, kteří mají 
zachovanou schopnost dosáhnout orgasmu s ejakulací, zvyšuje. I někteří muži 
s transverzální núšní lézí mohou dosáhnout orgasmu. Prožívají ho různě - jako 
teplo v podbříšku, brnění v celém těle či pocity tepla v hlavě. To je "tělesný" or
gasmus. Při "psychickém" orgasmu cítí muž uvolnění. 

"Paraorgasmus" muže je navozený při prožívání partnerčina orgasmu. 
Vyvoláním prožitku orgasmu tak, jak probíhal před úrazem, dosáhne muž ,,fan

tazijního orgasmu" .  
J e  řada mužů s núšním postižením, kteří orgasmus neprožijí. Většina se s touto 

skutečností snúří. Najdou dokonce kladnou stránku - jelikož nedochází k výronu 
semene, není třeba používat antikoncepci. 

Jeden náš pacient se zvláště těžko vyrovnával se ztrátou orgasmu. Spolu s part
nerkou si z orgasmu a ejakulace udělali rituál, bez kterého si nedovedli svůj sexu
ální život představit. 

Zkušený a citlivý partner prodlouží dobu intimního souznění po skončení po
hlavního spojení. Vzájemné doteky a blízkost, společné uvolnění, následované 
spánkem, učiní pomyslnou "tečku" za společným sexuálním prožitkem. 

Otázka dohry bývá často diskutována. Mnoho žen si stěžuje, že jsou v tomto 
ohledu ochuzeny. Naši klienti tvrdí, že jejich partnerky si v tomto ohledu nemo
hou stěžovat! 

Nekoitální sex 
Některé páry nevyžadují léčbu poruch ztopoření. Docela dobře se adaptují na 

tzv. "nekoitální sex" .  Sexuálního uspokojení dosahují drážděním pohlavních orgá
nů rukou či ústy. Dráždění pohlav ního údu ústy ženy se nazývá felace. Tato techni
ka je u mužů velmi obltbená. Není však mnoho žen, které ji ovládají a rády použí
vají. Zvláště ženy by měly nút na pamčti ,  že felace je pro muže zdrojem jedněch 
z nejintenzivnějších sexuálních prožit ki'1 .  

U našich klientů byla felace před úrazem běžnou součástí jejich sexuálního ži
vota, po úraze nikoli. Důvodů je nčkolik - ztráta cítivosti, obavy z úniku moče, ne
dostatečná erekce, případně nechuť ze strany partnerky. Naopak dráždění žen
ských pohlavních orgánů ústy muže /cunnilingus/ provádějí paraplegici často. 
ženy při této technice dosahují snadnčji orgasmu. Pro muže má používání cunni
lingu velký význam, protože není nictm handicapován; zde se jeho postižení nijak 
neprojeví. ústa i ruce paraplegickych mužů jsou daleko citlivější, což se projeví 
jak v dávání, tak v přijímání. 

Dráždění pohlavních orgánů rukou /manuální stimulace/ bývá používáno u na
šich párů nejčastěji během předehry. Výhodou je snadnější dosažení orgasmu 
partnerky než při koitu, zvláště pokud erekce není dobrá a spojení dostatečně 
dlouhé. 

Pro některé páry je příjemná změna , pokud použijí některé pomůcky. Na mu
žův částečně ztopořený úd je možno nasadit penilní nástavec, který má kondomo
vý tvar s přední vyztuženou částí. K dráždční partnerky je vbodne využít vibrátorů 
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ntwych vd iko�t 1 . Penilní náhrada má tvar penisu, je dutá. Neztopořený pohlavní 
m l  .. (. do 1 1 1  t t.tsune a náhrada se upevní pomocí pásků kolem pasu. Pro použití po
nu"�< t·k pl. t t t ,  že by mělo být přijatelné pro oba partnery. Jedině tak přispěje ke 
·· lt ·p�cnt a zpestření sexuálního styku. 

Pr o objevování nového v sexuální hře platí: "Když to zkusíš, kdoví zda se ti to 
nezalíbí." 

Mužská antikoncepce 
Tyto řádky jsou určeny pro muže s míšním postižením, kteří dosahují výronu 

semene a pro partnery paraplegických žen. 
Sexuální osvětou se snažíme zvýšit spoluzodpovědnost muže v oblasti repro-

dukce. 
V mužské kontracepci se používají dvě metody: přerušovaná soulož a kondom. 
Zvláštní postavení zaujímá sterilizace. 
Přerušovaná soulož /coitus interruptus/ je metoda velmi stará. U nás je hojně 

používaná /na rozdíl od jiných zemí/. Dle Bible coitus interruptus objevil Onan, 
syn Judův. Principem této metody je, že muž ejakuluje mimo rodidla ženy. Protože 
některým mužům dělá problém správně načasovat přerušení styku, je to metoda 
nepřiliš bezpečná. Udává se, že při jejím použití otěhotní 1 5-20 žen ze 100, které 
tuto metodu používají jeden rok. Dříve se soudilo, že přerušovaný styk vede k roz
voji pánevních bolestí a psychoneurotických poruch. Dnes se k těmto názorům 
nepřikláníme. Pokud muž styk opakuje, je třeba, aby se vymočil. V močové trubici 
mohou zítstat po první ejakulaci spermie, které se při opakovaném styku mohou 
dostat do rodidel ženy. Tat o  metoda ne ní vhodná pro mladé a málo zkušené muže. 
Akceptovatelmt jl' pro stahi ln t  pary, kde možnost otěhotnění není na závadu. Pro 
muže s míšntm post izcnt tn ,  pokud dosahuj•  ejakulace, je to metoda málo spolehli
vá a nevhodna. Hovn<.·z p;trt nci'i p:t rapkgkkych žen by měli zvolit bezpečnější an
tikoncepční nu:todu . 

Kondom neboli prez<.· rva t i v j(· jnlna z nejstarších antikoncepčních metod. Kon
domy z přírodntch m.tt ni;íh"t hyly používány již od starověku. Tehdy nesloužily 
k zábraně početí. jako od t t�l l t : t  ph•d pohlavní nákazou byly návleky na pohlavní 
úd používány již vc st i"t:dovt·ku Angl ičan Conton je zavedl jako ochranu proti sy
filis. Teprve od 18. stolt.•t t M· kondom používá jako ochrana před nežádoucím otě
hotněním. V polovinc I t). �tokt t 1nivodně používané přírodní materiály /rybí mě
chýře, zvířecí slepá st r<.·vtl/ hyly nahrazeny gumou. Kondom jako antikoncepční 
metoda je účinný - při pr;tviddncm používání otěhotní asi tři ženy ze sta za rok. 
Jeho nespornou výhodou v dncšnt době je možnost ochrany proti sexuálně pře
nosným chorobám, včct n� A I I >S. Spolehlivost metody zvyšuje dodržování zásad 
správného použití. V dnc�1 1 1  doh<.· jsou kondomy zhotoveny z latexu. Stěna kondo
mu je proto málo odolna vi'u. l t uku. Používání mastných krémů v intimní hygieně 
ml'tže vést k jeho zvýšcm· propust nosti. Přípustné jsou pouze gelové substance. 
Navíc je nutno dbát, aby s<.· kondom neprotrhl při manipulaci s ostrými předměty. 
Kondom se nasazuje na zt oporcný pohlavní úd tak, aby rezervoár na jeho konci 
··.ttstal volný pro zachycen•  <.·jakulátu. Po skončení pohlavního styku je třeba přidr-
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žet kondom u kořene penisu a vytáhnout pohlavní úd z pochvy. Pokud muž po
kračuje ve frikčních pohybech, kondom z ochabujícího údu sklouzne a obsah se 
tak dostane do pochvy. Výjimečně se stane, že se kondom protrhne. Pak je vhodné 
užít některou z postkoitálních forem antikoncepce, např. tabletu Postinoru. 

Kondom je metoda velmi vhodná zejména pro mladé lidi a ty, kteří častěji stří
dají partnery. Doporučujeme ho k použití pro partnery paraplegických žen z dů
vodů prevence sexuálně přenosných chorob i jako vhodnou a bezpečnou anti
koncepční metodu. U mužů s neúplnou míšní tézí, pokud mají sníženou cítivost, 
není tato metoda vhodná, protože se tak pocitové vjemy z pochvy ještě sníží. 
V těchto případech doporučujeme, aby partnerka zvolila některou metodu žen
ské antikoncepce. 

Sterilizace je operační zásah, při kterém je přerušen transport spermií provede
ním podvazu chámovodů. O provedení sterilizace rozhoduje komise odborníků. 
Povolení zákroku je stále ještě ovlivněno dnes již nevyhovujícími nařízeními z ro
ku 1 972 . Jinde ve světě je tato metoda běžně používána 1Ll mužů, kteří již splnili 
svou reprodukční povinnost. Muž je dále po zákroku schopen ejakulace; objem 
ejakulátu bývá jen nepatrně menší, protože spermie tvoří jen 1 O % jeho objemu. 
Problém obnovení plodnosti po zprůchodnění chámovodů /rekanalizace/ naráží 
na imunologický problém - protilátky proti spermiím, které se mohou po sterili
zaci tvořit. Po provedení zákroku a po deseti ejakulacích, které jsou chráněny např. 
kondomem, přichází muž k vyšetření semene. Teprve po opakovaném průkazu 
azoospermie /nepřítomnost spermií v ejakulátu/ je možno zákrok považovat za ús
pěšný. 

Každý po poranění míchy o sobč rozhoduje sám: zda chce prožívat život napl
no i s příjemnými stránkami, ke kterým bezesporu sex patří, či zda chce stále pře
mýšlet "co by bylo, kdyby . . .  a proč právč já" .  A život zatím utíká mezi prsty. 

Myslete na svou schopnost, nikoli neschopnost. Bavte se, uspokojujte se a zů
staňte sami sebou. Pouze na vašem rozhodnutí závisí, jaký bude váš další sexuální 
život. Tolerantní partnerka, která jc schopna vcítit se, komtmikovat s vámi o sexu, 
je ochotná experimentovat a objevovat nové a krásné, je pro vás ta pravá. Je jen na 
vás, abyste ten pravý byl pro ni i vy. 

47 



r-

I 

� 

! 

I 

I statečn{ muži se děs{ 
nenadálého nebezpečí. 

Erektilní dysfunkce a její léčba 

Tacitus 

Dobrá funkce penisu, jejímž projevem je kvalitní ztopoření /erekce/, je již celá 
tisíciletí symbolem mužnosti a dokonalé mužské síly. Nedostatečná erekce, která 
neumožňuje uskutečnit sexuální spojení, znepříjemňuje postiženému muži život 
a přináší mu celou řadu problémů i v nesexuální oblasti. Nezřídka vede ke kon
fliktům v partnerském vztahu. Pokud není problém erektilní dysfunkce řešen, ne
ní vzácností, že dochází k rozpadům manželských svazků, po nichž často následu
je neschopnost navázat vztah nový. Penis muže schopný erekce byl zobrazovaný 
již od starověku malíři a sochaři. Z těchto děl je vidět, jaký význam byl vždy při
kládán dokonalému ztopoření. V oblasti literatury je zdůrazňování této kvality 
snad nejnápadnějším znakem erotické renesanční literatury. Mužnost se již nepro
jevuje hrdinskými činy, ale sexuální schopností, potencí. Boccacciův Dekameron 
a další díla té doby ukazují, že sexuální pud je silnější než všechny překážky. 

Impotence od nepaměti znamenala problém nejen biologický, ale i společen
ský a sociální. Pomocí rostlin, masáží, koupelí, zaříkávání a jiných magických me
tod se muži snažili posílit či obnovit potenci. 

Již v nejstarších literárních pramenech nacházíme zmínky o různých "léčeb
ných" postupech, které dnes hodnotíme se shovívavým úsměvem. Někteří z posti
žených mužů se však i dnes, na konci 20. století, na nás obracejí se žádostí, zda 
mohou problém impotence řešit čaji a "zázračnými" bylinkami, zaříkáváním a ji
nými magickými metodami, či zda ncmůžeme předepsat "pilulku" ,  která by vedla 
okamžitě k nástupu ztopoření, ncjlcpc trvajícímu celou noc. 

Teprve v posledních dvaceti letech byla propracována teorie erekce, která 
umožnila rozvoj kvalitní diagnost iky a léčby poruch ztopoření. 

V této souvislosti to byly tři důležité mezníky, které vedly ke změně v pohledu 
na erektilní dysfunkci. 

Prvním z nich byly práce docenta Michala, který od roku 1 973 svými rekon
strukčními cévními operacemi dokumentoval, že snížený přítok tepenné krve do 
penisu vede k impotenci. 

V roce 1 976 americký urolog Emil A .Tanagho při studiu funkce močení došel 
k závěru, že elektrostimulace kořenl'1 sakrálních /křížových/ nervů vede k erekci. 

Třetím mezníkem byl rok 1 982, kdy byla zavedena do diagnostiky a léčby erek
tilní dysfunkce intrakavernózní injekce vazoaktivních látek. 

Definice erektilní dysfunkce, příčiny, diagnostika a léčba 
Erektilní dysfunkci /dříve se hovořilo o impotenci/ definujeme jako trvalou ne-
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J ? I !WH n m 7.e l los(a l u u ll t l .1 udrJ.{'t ztopoření dostatečné k uskutečnění uspokojivé

. "(l tn f iw fi! )'IW /A n u  li<. .m t nst imte of lmpotence/. 

\d f1.•ué t!ft::k t l l t H  dysfunkce musíme odlišit příležitostné selhání, které je 

. �,l i t a ' " ' j is t(· vd šina mužů. To se může dostavit například po vypití větší

I ,,; :a lkoholu ,  při nechuti ke styku či po konfliktu s partnerkou . . .  

1\0r 1�: c l il lc:ti lc vyhledat lékaře? Tehdy, jestliže muž selhává ve více jak 25 % po

lw'it"t ' '  .;c x ua ln t  styk. 
l 'ndl<' .unerických statistik trpí impotencí 10 % mužů ve věku nad 2 1 let. Alarmují-

' )<' 1.jlstt'ní, že pouze 10 % z takto postižených mužů vyhledá lékařskou pomoc. 

S včkem výskyt erektilní dysfunkce stoupá. Ve věkové skupině od 20 do 39 let 

je postiženo impotencí 7,5 % mužů, ll % mužů od 40 do 49 let, 18 % mužů od 50 

do 59 let, 38 % mužů od 60 do 69 let. Naši sedmdesátníci v 57 % nejsou schopni 

uskutečnit uspokojivý sexuální styk. 

Jaké mohou být příčiny erektilní dysfunkce? 

Na vzniku poruchy ztopoření se mohou na jedné straně podílet vlivy psychic

ké, na straně druhé příčiny organické, které jsou způsobeny tělesným poškoze

ním. 
V minulosti se soudilo, že všechny případy impotence mají psychologickou pří

činu. Toto nazírání bylo způsobeno přeceňováním psychoanalytické teorie Sig

munda Freuda. 
Dnes, kdy máme k dispozici celou škálu vyšetřovacích postupů, víme, že pouze 

25 % pacientů lze zařadit do skupiny mužů s psychogenní erektilní dysfunkcí; 

75 % má organickou příčinu poruch ztopoření. 

Z psychogenních příčin nejčastěji impotenci za přičiňuje deprese. Také strach 

a úzkost zhoršují erekti lní funkci. 

Z organických příčin se na vzniku impotence podílejí příčiny vaskulární /cév

ní/, neurogennt /nervov<.'/ :1 hormon:d nt .  Rovnčž užívání některých léků může vy

volat poruchy ztoporcnt .  

Nejčastější přtdnou poruch zl opor<.·nt je poškození cévního zásobení pohlavní

ho údu. Ohroženi  jsou mu1i t rpu:t vysokým krevním tlakem, zvýšenou hladinou 

tuků v krvi, arterioskkrozou , di. th<.·t id a mladí muži, u kterých po pánevních úra

zech došlo k poškozem tqwn M u1i s ischemickou chorobou srdeční mívají velmi 

často potíže s erekct .  Vy:wd l u j(' l l l<.' w tím, že impotence u mužů s ischemickou 

chorobou srdeční je projl·wm �ou(·asného postižení dvou různých cévních systé

mů stejnou chorobou. A�i dw t r<.·J iny mužů po proběhlém srdečním infarktu uda

ly, že rok před vypuknut 1m l n l .t tk t u  se u nich objevila impotence. 

Poškození nervového �y�l < ' l l t l l  představuje druhou nejčastější příčinu ztráty 

erekce. Rizikovou skupinou j�ou p�tcienti s roztroušenou sklerózou mozkomíšní, 

po poranění míchy, diabct id ,, m uži po operačních výkonech v oblasti pánve, při 

kterých došlo k poškozen t  nt.·• vl't. 

Hormonální příčiny impoll·nn· jsou vzácné. Mohou jimi trpět muži s choroba

mi štítné žlázy, cirhózou jatn, zvy�knou hladinou prolaktinu při nádorech hypofý

zy <.'i muži s nízkou hladinou mužského pohlavního hormonu testosteronu, i když 

l-rt·kt ilní funkce není přímo z;,vislá na testosteronu. 

( )  

K velmi vzácným příčinám impotence mí1žeme zařadit nevyvinutí topořivých 
těles či chybné vyústění močové trubice /hypospadie, epispadie/. 

Peyronieho choroba, která spočívá ve vzniku ložiskových vazivových změn 
v obalu topořivých těles, vede k zakřivení pohlavního údu, bolestivé erekci a po
sléze k její ztrátě. 

Řada léků užívaných při léčbě vysokého krevního tlaku, ischemické choroby sr
deční, psychických onemocnění či chorob zažívacího traktu může vyvolat poru
chy erekce. 

Nadměrné pití alkoholických nápojů vede k poškození nervových zakončení 
v topořivých tělesech a tím ke vzniku impotence. Kouření zhoršuje krevní přítok 
účinkem nikotinu na cévy. Dlouholeté kouření vede přímo k poškození tkáně to
pořivých těles. 

Zvláštní postavení mají muži trpící cukrovkou /diabetes mellitus/. Impotence 
se u diabetiků vyskytuje 2-5x častěji, než u ostatní mužské populace a je častější 
než další závažné komplikace cukrovky /poškození ledvin - nefropatie a retino
patie - poškození cév sítnice oka/. Příčiny impotence diabetiků jsou kombinova
né - cévní, nervové i psychické. 

Muž trpící erektilní dysfunkcí by měl být kompletně vyšetřen. Zajímá nás před
chorobí. Sledujeme výskyt závažných onemocnění v rodině, jako je např. cukrovka, 
infarkty mozkové i srdeční. Tážeme se, jaká onemocnění, operace a úrazy nemocný 
prodělal. Důležitá je informace o užívaných lécích, zejména pak o jejich změně v olr 
dobí před vznikem impotence. Sledujeme kouření a nadužívání alkoholu. 

Podrobně se ptáme na okolnosti vzniku impotence. Náhlý začátek, například 
po konfliktu s partnerkou, svědčí pro psychogenní příčinu, pozvolný nástup pro 
některou z organických příčin,  nejčastěji cévních. U mužů s míšní lézí, po páne
vních operacích má impotence časovou souvislost s prodělaným úrazem či opera
cí. Chybějící ranní či noční ztopoření ukazuje na velmi pravděpodobnou organic
kou příčinu. Naopak kvalitní rann1  erekce a chybějící ztopoření při styku nás nutí 
uvažovat nad psychogenní příčinou impotence. Přínosný je pro diagnostiku údaj 
o masturbačních erekcích. Dosažen• kvalitní erekce při masturbaci /onanii/ vylu
čuje organickou příčinu poruch zt opoření. 

Informace o partnerce, partncrskem svazku a případných konfliktech jsou dal
ším kaménkem do diagnostické mm�.aiky. 

Velmi důležité je tělesné vyšetřt•nt  m uže, kompletní laboratorní vyšetření včet
ně stanovení hladin hormonů testosteronu, prolaktinu a štítné žlázy. často při 
krevním vyšetření objevíme u m uŽ(' cukrovku, jindy mnohonásobně zvýšenou 
hladinu cholesterolu, triglyceridta, či odhalíme onemocnění jater nebo ledvin. 

Ke speciálním vyšetřením patři ult razvukové vyšetření penisu a sledování rych
losti krevního toku na topořivých t cpnach. Normální rychlost krcvnibo proudění 
v topořivých tepnách je 20-25 cm za vteřinu. Při jejich poškození se rychlost 
proudění snižuje. 

Jako vyšetřovací metodu používáme injekci prostaglandinu E 'I /PG E ll do to
pořivých těles. Odhalí nám muže s cevm příčinou poruchy ztopoření, kteří vyža
dují vysoké dávky, naopak velmi nízké dávky PG E 1 dostačují mužům s nervovým 
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IWl f n í n l , '·' n ic l l'- uc - jo;f l l t  poskozeny ccvy. Po aplikaci PG E 1 do topořivých tě

ni! ! W DO�I { O?i' t tf-nt  ' ' vnuu :-.yst cmu dojde k nejméně dvojnásobnému zvýšení 

t'\'{ l i  lOtH ! n r tuol, t t ' I < I J l< l rl vych tepnách. 

h!lí•� t i l l t � u o• H I In hy mi.'lžeme mužům s erektilní dysfunkcí nabídnout? 

e l it duudu��t u nlt't odou je léčba tabletami. Nejčastěji používáme léky zvyšující 

d n •ť Ú .,, x u  /:d rodiziaka/, z nichž stálicí je Yohimbin. Je to indolaminový alkaloid, 

le t e� • ý St' :t lskava z kůry stromu Corynanthe yohimbe. Příbuzný alkaloid v kombi

n:tcl s li vit amínem a nízkou dávkou sedativa je obsahem preparátu Afrodor. U ně

kt <.'ryd'l mužů s lehkou cévní nedostatečností může mít dobrý léčebný efekt po

dav:mí léků rozšiřujících cévy /vazodilatancia/. Některé další preparáty jsou zatím 

ve fázi experimentu. Efekt tabletové léčby je 20-30 %. 
Podtlakové přístroje k dosažení erekce využívají zejména starší muži pro jejich 

jednoduchost a spolehlivost. 

Injekční léčba, spočívající v aplikaci vazoaktivní látky do topořivých těles, je 

dnes velmi rozšířená a účinná metoda. 

Cévní rekonstrukční operace se nyní provádějí zřídka a nejčastěji jsou vhodné 

pro mladé muže, kde úrazem došlo k poškození tepenného zásobení pohlavního 

údu. 
Implantace penilní endoprotézy je defmitivní řešení a měli bychom k němu 

přistoupit tehdy, pokud ostatní léčebné postupy selhaly. 

Nedílnou součástí komplexní léčby erektilní dysfunkce je psychoterapie. 

Erektilní dysfunkce u mužů s poúrazovou transverzální míšní lézí 
úrazy spojené s přerušením míchy se vyskyt ují nejčastěji u mužů mezi 20-29 

lety. Druhý vrchol př<.·dstavu jt muži mczi 40-49 lety. Věkový průměr paraplegiků, 

kteří se u nás podrobili i nt r:lkavc.Tnóznt lcčbč, je 33 let. 

Ze sexuologickcho hl<:disb to jsou muži na vrcholu svých sexuálních sil. 

úraz postihuje nmžc.· ohvykk v plncm zdraví. Erektilní dysfunkce se vyskytuje 

asi u 50-70 % muži't s pom. tzovo l l t ransverzální míšní lézí. Pokud není míšní léze 

kompletní, je prognoza sl r.1 n :titdlOv:tnt crektilní funkce příznivější. 

Již během akutního a po�t . akut naho poúrazového období, které nemocný proží

vá v nemocničním zařtzc t l l , :-.1 v:- imnc, že kromě snížené či vymizelé cítivosti v ob

lasti pohlavních orgánl'1 :-c.· m·do�t . tvujc ranní ztopoření a rovněž psychické eroto

genní podněty nevedou ke Vl'nlku <.'rekce. čas, kdy se poraněný začíná obávat své 

budoucí sexuální nemohou' no:-.1 1 ,  je tím pravým okamžikem, kdy by měl dostat 

kompletní informaci o nwzaw /1 \ léně sexuálních funkcí po úraze a možnostech 

léčby. 
O vyšetření paraplegika s <.-rt·k t i Jní dysfunkcí platí stejná pravidla, která byla 

uvedena výše. Pouze vyš<.'l t·c:n t  topořivých tepének ultrazvukem provádíme jen 

u tčch paraplegiků, u ktcrych mamc podezření na přídatnou cévní komponentu 

cn;ktilní dysfunkce. Vyšct rcnmt bulbokavernózního reflexu získáme informaci 

o rdlcxním nervovém oblouk u, kdy nervový vzruch při podráždění jde z penisu 

do sakrálního /křížového/ <.'<.·n t r:t a odtud k bulbokavernózním svalům, svěrači ko

nc.·(·nlku a svalům hráze. Vybavuje se stisknutím žaludu penisu. Pacienti, kteří rea-

gují kontrakcí /stahem/ svěrače konečníku a svalů hráze, mají tyto struktury ne
porušeny. 

Proč se u paraplegiků nedostavuje ztopoření, jaká je příčina? 
Důvod je v přerušení míchy. Jde o neurogenní /nervovou/ příčinu poruchy zto

poření, kdy vázne nervový přenos z mozku do míšních center erekce, odtud do sí
tě nervů pánevního plexu v oblasti močového měchýře, prostaty a konečníku, až 
ke konečným větvičkách, kterými jsou kavernózní - topořivé nervy, které inervují 
hladkou svalovinu polštářkových tepének a hladké svaly stěn lakun v topořivých 
tělesech penisu. Ke klíčovému momentu erekce - uvolnění hladké svaloviny to
pořivých těles - z důvodu váznoucího nervově-cévního přenosu nedojde. Použití 
léčebných metod erektilní dysfunkce se u paraplegiků příliš neliší od metod, kte
ré používáme u ostatní mužské populace. Vylučujeme ústy podávané léky, které 
jsou neúčinné, a cévní operace, protože cévy u paraplegiků nebývají běžně po
škozeny. 

V léčbě erektilní dysfunkce mohou být u paraplegiků použity: intrakavernózní 
injekce prostaglandinu E 1 ,  podtlakové přístroje a implantace penilní endoprotézy. 

Podtlakový přístroj k navození erekce sestává z dutého válce, který se nasadí na 
pohlavní úd. Vysáváním vzduchu pomocí vývěvy dojde ke vzniku podtlaku, nasává
ní krve a jejího pasivního městnání jak v topořivých tělesech, tak v žilním systému. 
Vzduch je vysáván tak dlouho, dokud nedojde k dostatečné erekci /obvykle 
3-7 minut/. Poté je z konce válce stažen na kořen penisu gumový turniket, který 
zabraňuje odtoku krve a tím ztrátě erekce. Tento turniket může být naložen nejví
ce 30 minut. Rozšíření žilního systému se projeví lividním zbarvením penisu, nižší 
teplotou o 1 až 3 oc během 30 minut. Někdy může být přítomen mírný otok před
kožky. Tato metoda nemá větší omezeni. Je třeba si osvojit techniku manipulace se 
zařízením. U tetraplegiků s váznoucí funkcí rukou předpokládáme aktivní pomoc 
partnerky. 

Podtlaková erekční zařízení by ncmčli používat muži s poruchami srážlivosti kr
ve a muži léčení antikoagulačntmi farmaky /léky, které snižují krevní srážlivost/. 
Účinnost metody je 80-90 %. 

Tzv. "vakuové erektory" , kterc jsou k dostání běžně v prodejnách erotických 
pomůcek, jsou nekvalitní; nelze dosahnout dostatečného podtlaku a konstrikční 
kroužky dostatečně neplní svou fun kci. Podtlakové erekční přístroje by měl paci
ent používat po konzultaci se svým lékařem. Tyto přístroje stojí řádově kolem 
5000 Kč a nejsou hrazeny ze zdravot n tllo pojištění. 

Implantaci penilní endoprotézy doporučujeme tehdy, pokud všechny ostatní 
léčebné metody selhaly. Při implantaci protézy je nutné dilatovat kavernózní těle
sa; tím se nezvratně zničí funkční tkail t opořivých těles. V současné době se pou
žívají dva typy endoprotéz - starší sem i rigidní a nový hydraulický. Semirigidní sili
konové protézy se používají od polovi ny 70. let. Implantují se na místo topořivých 
těles. Tyto polotuhé protézy způsobují stálé částečné ztopoření penisu. Proto 
dnes od jejich doporučení upouštúm.·.  

V roce 1 973 popsal Scott implantaci hydraulické protézy. Skládá se z pumpy, re
zervoáru tekutiny a páru cylindrických dutých válců, které jsou i mplantovány do 
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topof·lvyc:h tdes. Tekutina z rezervoáru vycestuje do protéz penisu a tím dojde 
k nc:kd . Po Ht lačení ventilu se tekutina z penisu dostane zpět do rezervoáru. Nej
dokou;llcjsi typ inflatabilních protéz jsou protézy jednokomponentové - ve válci 
r m ,t t·zy j<.• zabudován rezervoár i pumpa. 

Komplikace jsou způsobeny infekcí, reakcí organismu na cizí těleso a možným 
st' lhamm techniky. Dosahují asi 8 %. 

Nutno dodat, že ani tato léčba není hrazena ze zdravotního pojištění. Cena in
flatabilní endoprotézy přesahuje sto tisíc korun. 

Pacemaker erekce je založen na tom principu, že elektrostimulací kavernóz
ních /topořivých/ nervů na zvířecích modelech je možno vyvolat erekci. Tato me
toda by jistě byla vhodná jako léčebná při neurogenní příčině erektilní dysfunkce 
paraplegiků, zatím však není zavedena do klinické praxe. 

Prostaglandin E 1 v léčbě erektilní dysfunkce 
Zavedení intrakavernózních injekcí do diagnostiky a léčby erektilní dysfunkce 

znamenalo téměř revoluční změnu. Šťastnou náhodou v roce 1 982 Virag při reva
skularizační operaci penisu aplikoval do topořivých těles papaverin. 

Došlo k erekci a o rok později již referoval o souboru pacientů používajících in
trakavernózní injekce papaverinu v léčbě poruch erekce. Později urolog Brindley 
sám na sobě demonstroval účinek intrakavemózně aplikovaného fenoxybenzami
nu před užaslým publikem Americké urologické asociace. 

Od doby používání papaverinu byly zkoušeny další a další látky s cílem nalézt 
takovou, která by měla nejvyšší efekt , minimální procento vedlejších účinků a do
volovala snadnou aplikaci. Řada látek zť•st ala proto pouze ve stadiu experimentu. 
Používání pap<.tvcrinu a fcntolam inu hy lo zatíženo vysokým rizikem nežádoucích 
účinků a komplikact .  Z t (•ch to <.h,vodl'• dnes, i když je léčba papaverinem a tento
laminem levná, dav:tnu· jc:dnoznatnC: přednost použití prostaglandinu E 1 .  
Vyšší riziko vzniku prolon�ovam· erekce /ztopoření, které po aplikaci intrakaver
nózní injekce trva od 4 -6 hodin/, prlapismu /erekce trvá déle jak 6 hodin/ a fibró
zy /vazivové změny v ohl:1st l toporivých těles a jejich obalů/ je popisováno právě 
u papaverinu a fentolam lnu . Prolongovaná erekce se u pacientů, kteří používají 
PG E 1 vyskytuje ve 2 �o, prlapismus v 0,5 % a fibróza penisu v 1 %. U papaverinu 
je toto riziko 5-7x vyšš1 . 

Pro prokázanou bczpt•(·noM při používání prostaglandinu E 1 jej v léčbě ED 
upřednostňuje většina pmcovl�ť ve světě. 
Prostaglandiny jsou organkkc sloučeniny, jejichž struktura je formálně odvozená 
od kyseliny prostanoové, kt c.·•·ou můžeme zařadit mezi deriváty terpenů. Základní
mi skupinami prostaglandimi jsou skupiny E, F a A. ]sou velmi citlivé i k relativně 
mírně kyselému a zásaditému pr ost ředí a k oxidaci /i vzdušný kyslík/. V organismu 
jsou syntetizovány z vícenasohnc ncnasycených mastných kyselin, přičemž hlavní 
úlohu v jejich syntéze hm je c.·nzym prostaglandin syntetáza, přítomný v řadě orgá
mt Zvláště vysoká konccnl l�tcc tohoto enzymu byla zjištěna v semenných váč
<.:lch. 

Prostaglandiny, které jsou používány v léčbě erektilní dysfunkce, patří do skupi-

ny E l . Jsou přirozenou součástí tkání savců, u mužů je jich nejvíce v semenných 
váčcích. V léčbě se využívá jejich vazodilatačního působení - způsobují rozšíření 
cév s následným zlepšením prokrvení. Chemicky připravený PG E 1 se nazývá Al
prostadil. 

Klinické využití prostaglandinů E 1 se datuje do poloviny 70. let, odkdy jsou 
používány v léčbě ischemické choroby dolních končetin - stadium m.-IY. dle 
Fontaina. 

Další využití PG E 1 je u novorozenců s vrozenými srdečními cyanotickými va
dami /"modré děti"/. Využívá se přímý vliv PG E 1 na udržení otevřené tepenné 
dučeje do doby, kdy je možno na srdci provést operační výkon. Na některých spe
cializovaných pracovištích se PG E 1 používá u onemocnění srdce a plic. 

Intrakavernózně aplikovaný PG E 1 se metabolizuje a inaktivuje přímo ve tkáni 
topořivých těles. Za hodinu po aplikaci už nebyl prokázán v topořivých tělesech 
PG E 1 v původní podobě, ale pouze jeho metabolit. Po aplikaci do topořivých tě
les se proto jen v minimálním množství dostává do systémového oběhu. 

Jakým mechanismem působí PG E 1 na vznik erekce? Aktivuje enzym adenylcy
klázu, která štěpí adenozintrifosfát na cyklický adenozinmonofosfát. Cyklický ade
nozinmonofosfát snižuje intracelulární koncentraci kalciových iontů, způsobuje 
hyperpolarizaci a následnou relaxaci buněk hladkého svalstva penisu. Zjednodu
šeně řečeno, PG E 1 aplikovaný do topořivých těles, působí relaxaci /uvolnění/ 
hladkého svalstva topořivých těles. Tím dojde ke zvýšení přítoku tepenné krve do 
penisu, omezení žilního odtoku, čímž vzroste tlak v topořivých tělesech a nastává 
úplná erekce. 

Muži s neurogenní /nervovou/ příčinou poruchy ztopoření jsou nejvděčnější 
léčenou skupinou. Vyžadují nízké dávky léku, neboť nemají porušený cévní 
systém a účinnost léčby je u nich témčř stoprocentní. 

Léčba intrakavernózním podáním PG E 1 je úspěšná u všech příčin poruch zto
poření, i tam, kde je příčina cévna, pokud však postižení cév není těžšího stupně. 
Tito muži vyžadují několikanásobně vyšší dávky než paraplegici. 

Naše první zkušenosti s používáním PG E 1 v léčbě poruch potence se datují 
do roku 1 993, kdy jsme s jeho používáním začali na Spinální jednotce úrazové ne
mocnice. 

V posledních dvou letech používáme prostaglandin E 1 Caverject firmy Pharmacia -
- Upjohn. Na náš trh se dodává ve 20 JJg baleních. Balení je dvousložkové - obsahuje 
lahvičku s 20 Jlg bílé práškové substance - vlastní prostaglandin E 1 - Alprostadil 
a ampulku s 1 ml ředícího roztoku. Ncnařcděné balení má dobu použitelnosti dva ro
ky. Doba použití preparátu je vyznačena na obalu. Po naředění preparátu, které se 

provádí těsně před použitím, zůstane lék stabilní a sterilní při skladování v ledničce 
od 2 do soc po dobu 7 dní. Během této doby je možno z lahvičky odebírat předem 
vytestované množstvíAlprostadilu a použtt k přípravě injekce. 

Nově je na trhu i balení obsahuj tet 1 O Jlg Alprostadilu. Pro naše klienty, kteří 
používají nízké dávky, je finančně výhodnější. Umělohmotný box obsahuje lahvič
ku s 1 0  Jlg Alprostadilu, injekční stříkačku, která obsahuje 1 ml ředicí látky, injekč
ní jehlu G 22 k naředění léku, jehlu G 27 l /2 k aplikaci do topořivých těles a dva 
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z:a l :tvt: • u' t a m pony s dezinfekcí. Po použití se zdravotnický materiál uzavře do bo
x u  a zl ikviduje.:. Caverject takto balený je pro naše klienty praktičtější a umožňuje 
Jn lnod uNNl pnpravu autoinjekce. 

' lh,  ze paraplegik hodlá řešit svůj problém erektilní dysfunkce, je pro nás znám
kou dobré sociose:xuální adaptace na následky míšního postižení. 

l .étbu zahajujeme obvykle za 6 měsíců po úraze. To je doba, kterou paraplegik 
st ráví v nemocničním zařízení a rehabilitačním ústavu. Je třeba, aby klient byl mo
tivovaný a byl schopen aktivního přístupu k léčbě. Vyřazujeme pacienty, u kte
rých by použití léků přivodilo komplikace - z našich spinálních jsou to jen ti, kte
ří používají léky na snížení krevní srážlivosti. Pokud by byl muž méně jak 
6 měsíců po prodělání srdečního či mozkového infarktu, museli bychom aplikaci 
injekcí odložit. 

Jestliže si paraplegik aplikoval v minulosti papaverin a proděial komplikaci -
- prolongovanou erekci či priapismus, můžeme léčbu prostaglandinem zahájit až 
po kontrolním ultraZVůkovém vyšetření. Neléčený priapismus vede k nezvratné
mu poškození topořivých těles - k jejich vazivové přeměně /fibróze/. Dle literár
ních zkušeností toto nebezpečí hrozí při erekci, která trvá déle jak 24 hodin. Re
akce je však u každého individuální. 

Tetraplegik díky váznoucí funkci rukou není schopen sám si injekci aplikovat, 
proto v léčbě využíváme pomoci jeho partnerky. U pacientů na Spinální jednotce 
máme obecně dobré zkušenosti s partnerkami; jsou nápomocny v léčbě a spolu
práce je s nimi nesrovnatelně lepší, než jsme zvyklí u běžné klientely. 

Před započetím léčby PG E 1 provádíme všechna úvodní vyšetření, jak byla 
uvedena. Speciálně se zaměřujeme na poruchy krevní srážlivosti. Pokud muž trpí 
zvýšenou krvácivostí, je po aplikaci injekce ohrožen krvácením do topořivých tě
les.V takových případech provádíme doplňující vyšetření včetně vyšetření funkce 
krevních destiček, které jsou důležitými činiteli v procesu krevního srážení. Před 
zahájením léčby seznamujeme pacienta důkladně s metodou. Podrobné poučení 
bývá součástí informovaného souhlasu, který každý muž obdrží. Objasňujeme me
chanismus působení injekce prostaglandinu, předvádíme preparát i používané ná
stroje. 

Této edukaci může být - a často bývá - přítomna partnerka. Další návštěvou za
číná série "testovacích" sezení, která probíhají ambulantně. V úvodu každého se
zení provádíme měření krevního tlaku, který sledujeme i v pravidelných interva
lech po aplikaci injekce. 

Při první testovací návštčvč předvádíme pacientovi naředění preparátu a pří
pravu injekce. Aplikaci injekce provádíme vsedě na vozíku. První injekci aplikuje 
lékař. Od druhé návštěvy provádí paraplegik aplikaci do topořivých těles sám 
v rámci osvojování zásad práce se sterilním materiálem, přípravy injekce a auto
aplikace. 

Technika aplikace do topořivých těles: předkožku pacient stáhne dozadu, penis 
uchopí za žalud a opře o stehno. Poté provede dezinfekci místa vpichu tampo
nt•m s dezinfekcí. Uchopí do ruky injekční stříkačku /drží ji jako tužku/ s připra
veným roztokem Caverjectu,  odloží předem povolený kryt injekční jehly a prove-
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de vpich do topořivého tělesa mezi číslem 2-3 či 9- 1 0  dle hodinových ručiček. 
Muž přesune palec na píst a během 1 -2 vteřin injikuje celé množství látky do to
pořivých těles. Pokud má pocit, že stlačuje píst proti odporu, musí jehlu mírně po
vytáhnout. Vpich provádíme do hloubky 1 cm. Při aplikaci je nutno se vyhnout 
povrchovým žilám. Přepážka mezi topořivými tělesy není kompletní. Proto posta
čí, když aplikaci provedeme do jednoho topořivého tělesa. Otvory v přepážce lát
ka pronikne do druhého topořivého tělesa. 

Po vytažení jehly je nutno provést kompresi /stlačení/ místa vpichu a protilehlé 
strany na 2-3 minuty. Pokud po odstranění tamponu krvácení trvá, pokračujeme 
v kompresi tak dlouho, pokud samovolně neustane. 

Ztopoření nastupuje za 5-20 minut po aplikaci injekce, pokud zvolená dávka 
byla dostatečná. Aplikaci PG E 1 smí pacient provádět maximálně jednou za 
24 hodin a ne častěji, než 3x týdně. 

Kvalitu ztopoření navozeného injekcí PG E1 hodnotíme dle Schramka: 

Schramek 1 
Schramek 2 
Schramek 3 
Schramek 4 
Schramek 5 

žádná reakce 
slabá tumescence /zbytnění/ 
dostatečný objem 
dostačuje ke styku 
plné ztopoření, úhel s podélnou osou těla 
alespoň 90° ,  rigidita /tuhost/ 

Takto navozené ztopoření by mělo odeznít do jedné hodiny od počátku erekce. 
Pokud délka erekce přesahuje stanovenou hodinu, dávku PG E 1 snižujeme. Po vy
testování účinné dávky PG E 1 a zvládnutí techniky přípravy injekce, osvojení si 
zásad práce se sterilním materiálem a techniky autoinjekce je muž schopen pou
žívat tuto metodu v domácích podmínkách .  Z hlediska prevence vzniku vazivo
vých změn je třeba střídat strany a místa vpichu. 

Kontroly realizujeme pravidelně po 2-3 měsících, kdy provádíme celkové pře
šetření. Sledujeme, zda penis nezahýbá při erekci a zda nejsou přítomny vazivové 
změny v penise, které bychom zjistili pohmatem. Vždy ordinujeme ultrazvukové 
vyšetření, které přítomnost těchto fibrot ických změn dokáže detekovat. 

"Desatero" doporučení klientí1m, kteří používají intrakavernózní injekce Ca
verjectu: 

1 .  Před plánovanou injekcí proveďte vyprázdnění močového měchýře obvy
klou technikou a realizujte základní hygienická opatření. 

2. Přípravu autoinjekce a aplikaci provádějte v klidu, opakovaně zkontrolujte, 
zda jste do stříkačky nasáli množst vt látky, vytestované v ordinaci lékaře. 

3. Pokud se po aplikaci vytestované dávky erekce nedostaví, provedl jste apli
kaci chybně. Ten den nesmíte injekci opakovat. 

4. Nezvyšujte si sám dávku, naopak, pokud se délka erekce prodlužuje na více 
jak 60 minut, je vhodné dávku snížit po konzultaci s lékařem. 
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Apli kaci  neprovádějte v místě, kde není dostupná urologická péče pro pří

p.HI vzniku prolongované erekce. 
() Po dosažení erekce, jejíž trvání by nemělo překročit jednu hodinu, můžete 

n:alizovat styk v jakékoli poloze . 
. Ve výjimečných případech se podaří látku chybně aplikovat do močové tru

bice. Za této situace vytéká z močové trubice krev. Nepodléhejte panice. 
Proveďte stlačení místa vpichu a protilehlé strany tak dlouho, dokud krvá
cení neustane. Není třeba se obávat vážných následků, protože vpich je vel
mi malý. Ten den si však injekci znovu nepíchejte. 

8. Pokud plné ztopoření trvá 4 hodiny, vyhledejte předem stanovené urologic
ké lůžkové oddělení s nepřetržitým provozem, které zajistí léčbu. 

9. O všech problémech, které vzniknou v souvislosti s aplikací injekcí, infor
mujte co nejdříve lékaře. 

10. Každé tři měsíce se dostavte ke kontrolnímu vyšetření za svým lékařem. 

Dávkování léku je individuální. Průměrná dávka pro paraplegika je podle našich 
zkušeností nejnižší ze všech skupin léčených PG E 1 .  Nejvyšší dávku - 1 7- 1 8  J,Lg 
potřebují diabetici s cévní příčinou poruchy ztopoření, muži s psychogenní příči
nou vyžadují dávku v průměru 6 J.Lg. U paraplegiků byla průměrná dávka, dostaču
jící k vyvolání erekce pouhých 5 J.Lg. 

úspěšnost léčby hodnotíme několika ukazateli: vysokým efektem - na našem 
pracovišti 96 %, nepřítomností komplikací a nízkým počtem pacientů, kteří léčbu 
z různých důvodů přerušili .  Pro nás i naše klienty je nejdůležitějším momentem 
dosažení párové satisfakce /uspokojení/, zvýšení sebevědomí muže, zvýšení zájmu 
o sex a častěji realizovaný sexuální styk ve srovnání s obdobím před zahájením 
léčby. 
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Lidskému rodu není nic dražšího 
než děti. 

Infertilita mužů s poúrazovým 
přerušením míchy 

Livius 

Významnou etapou ve vývoji poznatků o lidské reprodukci byl objev spermií 
v roce 1677 A. van Leeuwenhoekem. Uplynulo 1 50 let, než Kari Ernst von Baer 
prokázal existenci vaječné buňky u savce. Roku 1 877, dvě století po objevu sper
mií, švýcarský badatel H. Fiol pozoroval vniknutí spermie do vajíčka mořské hvěz
dice. Ještě později byl proces oplodnění prokázán mikroskopicky i u vývojově 
vyšších druhů zvířat. Von Baer je pokládán za otce moderní reprodukční medicí
ny. Studium lidské reprodukce ani dnes není ukončené. 

Neplodnost /infertilita/ je závažným problémem nejen biologickým, ale i spole
čenským a sociálním. 

V současné době zůstává asi 1 0- 1 5  % manželství nedobrovolně bezdětných. 
Dávno již není pravdou to, že neplodnost je přičítána na vrub ženě. Dnes víme, že 
asi ve 35 % se na neplodnosti podílí žena, ve 35 % muž a ve 25 % žena i muž. Pou
ze v 5 % se příčinu neplodnosti při současných diagnostických metodách nepo
daří zjistit. 

Při nechráněných stycích o frekvenci 2-3krát týdně otěhotní do roka asi 85 % 
párů. Teprve po uplynutí této doby je možno hovořit o neplodnosti /infertilitě, 
sterilitě/ a je vhodné začít s vyšetřovacími postupy a léčbou. 

Možnost otěhotnění v jednom menstruačním cyklu je jen asi 20-25 %. K oploze
ní vajíčka dojde častěji. Je však prokázáno, že asi u dvou třetin oplozených vajíček 
nedojde k zanoření /nidaci/ v děloze.Jedná se o zárodky nějakým způsobem poško
zené a života neschopné. Tato situace se projeví lehce opožděnou menstruací. 

"Plodný" muž tvoří dostatek pohyblivých spermií, které během výronu semene 
/ejakulace/ vstřikuje do pochvy ženy. " Plodná" žena ze svých vaječníků každý mě
síc v ovulaci uvolňuje zralé vajíčko, které se transportem v ampulární části vejco
vodu setká se spermií. Pokud je vajíčko /oocyt/ oplozeno, po 5-7 dnech vývoje se 
zárodek-embryo niduje v děloze, kde pokračuje jeho růst a vývoj . 

Složitý proces reprodukce je řízen centrálním nervovým systémem. V centrál
ním nervovém systému v hypotalamu dochází k vylučování hormonu, uvolňující
ho gonadotropiny /GnRH - gonadotropin releasing hormon/. Pod jeho vlivem se 
z předního laloku podvěsku mozkového - hypofýzy uvolňují folikuly stimulující 
/FSH/ a luteinizační /LH/ hormony. U muže tyto hormony ovlivňují růst a zrání 
spermií - spermatogenezu. U ženy zajišťují celou řadu dějů, které vedou k ovulaci. 
Pod vlivem hormonů podvěsku mozkového varlata i vaječníky produkují hormo
ny, které zpětně ovlivňují výše popsané děje. 
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Nc:l'!d iOpnost zplodit potomka představuje pro muže i ženu nejcitlivější a nej
o1l'h.avc.:jM problém.  Reakce jsou různé od podřízení veškerých aktivit léčbě ne
plodnost i až k úniku od problému do extrémního pracovního zatížení. Pokud se 
ot diot n(·n t  nedaří, vzniká mezi partnery napjatá situace. často dochází ke konflik
t l"t t l l  a vz�ijcmnému obviňování. Tato destruktivní atmosféra přináší vzájemné odci
\c..·n t ,  snížení sexuální aktivity a pocit psychické frustrace. Tyto faktory samy o so
be negativně ovlivňují plodnost. A tak nebývá vzácností, že neplodnost vede často 
k rozpadu manželství. 

Řešením neplodnosti se zabývá obor reprodukční medicíny. V mezioborovém 
týmu spolupracuje androlog /sexuolog/ - gynekolog - urolog - embryolog - psy
cholog. 

Mužská reprodukce 
Muž, který chce oplodnit ženu, musí tvořit dostatek kvalitních spermií ve svých 

varlatech.Transport spermií vývodnými cestami musí být neporušen.Je třeba dob
ré funkce přídatných orgánů, které se podílejí na tvorbě ejakulátu: těmi jsou pro
stata a semenné váčky. Je třeba, aby transportní systém spermií varlata - nadvarla
ta - chámovody - močová trubice byl průchodný. Ejakulace, kdy je vystřikováno 
semeno stahem příčně pruhovaných svalů z močové trubice do pochvy ženy, mu
sí být zachována. Celý proces proběhne, pokud je neporušeno nervově - hormo
nální řízení mužské reprodukce. 

Vývoj spermií se odehrává ve varlatech, která mají tvar ovoidu s podélnou osou 
nejméně 35-37 mm a příčnou asi 30 mm. Kryta jsou tuhým vazivovým pouzdrem 
/tunica albuginea/. Uložena jsou v šourku /scrotu/, který se nachází pod pohlav
ním údem.  Teplota v šourku je asi o I : 1ž l°C nižší než v dutině břišní. Toto uložení 
není samoúčelné - nižšt wplot a,  rwž j<.· tčlcsná, je nutná pro vývoj spermií. Pomocí 
kremasterového sval u  /m. c.-rc.·ma�t <:r/ jsou varlata schopna při chladu či sexuál
ním vzrušení byl při ta:l.c.·na k l i·tl'ldm·mu kanálu. 

Za normálních okolno�u st· chlapec rodí s varlaty již sestouplými do šourku. Je 
to jedna ze známek zr;t lo�i l plodu . Pokud tomu tak není, musí být zahájena hor
monální léčba, při jej tnt nc.·u.,pc.·c:hu operační, a to ještě v předškolním věku chlap
ce. Zanedbáním této pc..·ú· miizc: byt nezvratně poškozena plodnost muže, nejčas
těji autoimunitním mcchan ll'lmc.·m - tvorbou protilátek proti spermiím. 

Varlata jsou díky svc:r n u uloz( ·n t  lehce přístupná zranění údery při sportu či při 
kutilství, kdy při neopat rnc.· t l lanipulaci s nástroji může dojít k jejich poranění. 

Jsou snadno přístup na vy:;t·t rcní pohmatem. Muže vedeme k samovyšetřování 
varlat jako metodě včasnd •o zachytu nádorů. Výskyt nádorů varlat je zejména 
v mladších věkových kat c:got·llch - od 20 do 40 let. Jakákoli změna velikosti, tu
hosti či objevení se bok st lvost l by měla být signálem pro muže, aby vyhledal lé
kaře .Je až s podivem, jak ('a�to se setkáváme se zanedbanými nálezy nádorů var
lat . Přitom je obecně známo, že včasná léčba nádorových onemocnění má dobrou 
pr ognózu. Zřejmě strach a c:mocc vedou muže k podceňování těchto nálezů. 

Ve varlatech probíhá dlouhy proces vývoje a zrání mužských pohlavních buněk -
spermií, spermatogeneza. 
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Vyvinutá spermie musí být schopna aktivně projít pochvou, proniknout hle
nem v hrdle děložním, vycestovat děložní dutinou do vejcovodu, kde v jeho am
pulární části pronikne do vajíčka /oocytu/. 

Spermatogeneza se uskutečňuje v semenných kanálcích varlat pohlavně zralé
ho muže. Semenné kanálky se sbíhají ve středu /mediastinu/ varlete a tvoří vývod
né varietní kanálky ústící do hlavy nadvarlete. Semenné kanálky jsou vystlány zá
rodečným epitelem, který je tvořen zárodečnými buňkami a podpůrnými 
Sertoliho buňkami. Zárodečný epitel představuje 90 % objemu tkáně varlat. Proto 
je důležité vyšetření pohmatem, které, pokud odhalí varlata malá a tuhá /např. ge
netická odchylka Klinefelterův syndrom/, nám podává první informaci o poruše
né plodnosti muže. 

Semenné kanálky mají průměr od 180 do 280 Jlm, zárodečný epitel je vysoký 
60-80 Jlm. Vývoj zárodečných buněk probíhá v semenotvorných kanálcích od pe
riferie do centra. Na periferii jsou uloženy spermatogonie, z nich vzniknou po
stupně spermatocyty I. a II. řádu a spermatidy. Spermatidy jsou nejmenší buňky 
zárodečného epitelu a procházejí složitou diferenciací ve spermie. Ta spočívá 
v kondenzaci jádra, tvorbě akrozomu a vývoji bičíku. Výsledkem tohoto procesu je 
vznik spermie, která je uvolněna ze zárodečného epitelu a začíná zrání spermie ve 
vývodných cestách pohlavních. 

Spermie se skládá z hlavičky a bičíku. Její celková délka je 55-66 Jlm. Hlavička 
má tvar podobný tenisové raketě. Skládá se z jádra a akrozomu. V jádře je uložen 
otcovský genetický materiál, který obsahuje haploidní sadu chromozomů a po
hlavní chromozom X nebo Y Akrozom nasedá na jádro. Obsahuje enzymy, které 
jsou odpovědné za průnik spermie do vajíčka. Bičík spermie je připojen k dolní
mu pólu hlavičky a je odpovědný za pohyb spermie. Zdravá spermie se v tekutém 
prostředí pohybuje rychlostí 1 -4 mm/min, pohybuje se přímo a přitom rotuje ko
lem své podélné osy. Pohyb spermií je podpořen mírně zásaditým prostředím /od
povídá pH ejakulátu 7,2-7,8 /, pot lačen slabě kyselým, zatímco silně kyselé pro
středí spermie ničí /např. moč s pH 5/. Zdrojem energie pro pohyb spermie je 
adenozintrifosfát. Pro funkci spermií jsou důležité minerály draslík, vápník, hořčík 
a zinek. 

Kompletní vývoj od kmenové spermatogonie po zralou spermii trvá podle růz
ných autorů od 64 do 72 dní. Transport spermií nadvarletem proběhne za 8- 1 7  dní. 
Celková doba potřebná pro vývoj zralé spermie trvá od 72 do 91 dní. Proto je nut
né při podávání léků k ovlivnění spcrmatogenezy dodržet tříměsíční dobu léčení. 
U pohlavně zralého a zdravého m uže opouští varle každou hodinu asi 1 milion 
spermií. Menší část spermií je uložena v nadvarleti, větší v rozšířené části chámo
vodu /ampula ductus deferentis/. Tady mohou být uloženy i několik měsíců bez 
ztráty funkce. 

Buněčná membrána spermií je pokryta materiálem s převahou cholesterolu, 
který ji stabilizuje.  Kapacitace spermií je děj , kdy dochází ke ztrátě tohoto stabi
lizujícího materiálu, což je důležité pro schopnost spermie proniknout do vajíč
ka. Ke kapacitaci dochází přirozeně při průchodu spermií h lenem hrdla dělož
ního. 
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Spcnnk t vor. jen 1 O % objemu ejakulátu, 90 % je tvořeno seminální plazmou, 
k t t·r.• oh�ahuj<.· sekrety vznikající ve varleti, nadvarleti, semenných váčcích, prosta
t to .1 :il.t:tkach ustících do močové trubice /glandulae bulbourethrales/. 

Pd <.·jakulaci produkuje prostata asi 0,5 ml mléčně zkalené tekutiny kyselé re
akn:. Pokud při vyšetření ejakulátu získáme od muže řídkou tekutinu kyselé reak
<.'<' o množství 0,5 ml, velmi pravděpodobně se jedná o chybění, nevyvinutí /age
rwzl/ semenných váčků a chámovodů. Prostatická tekutina obsahuje kromě 
cit rátu a kyselé fosfatázy enzym, který působí zkapalnění ejakulátu 1 5-30 minut 
po ejakulaci. 

Sekret semenných váčků tvoří největší část objemu ejakulátu. Je slabě zásaditý. 
Obsahuje fibrinogen, který účinkem srážecích enzymů z prostaty vyvolá tvorbu 
charakteristického rosolovitého koagula, dále prostaglandiny a fruktózu. 

Bulbouretrální žlázky /glandulae bulbourethrales, Cowperi/ produkují čirou te
kutinu, která je rovněž součástí ejakulátu. 

Při výronu semene /ejakulaci/ se nejprve vyprazdňují žlázky ústící do močové 
trubice /uretrální a bulbouretrální/, následuje prostatický sekret, spermie a nako
nec obsah semenných váčků. 

Součástí posouzení plodnosti muže je vyšetření ejakulátu provedením spermio
gramu. 

Ejakulát je třeba vyšetřit opakovaně, nejméně třikrát s časovým odstupem. 
Vzhledem k tomu, že spermiogeneza trvá 72-9 1 dní, měli bychom získat informa
ce za období delší než tři měsíce. Je známo, že kvalita spermií kolísá. Spermiogram 
provádíme po dvou - maximálně třídenní sexuální abstinenci. Delší abstinence 
negativně ovlivní pohyblivost spermi t .  

Odběr muž provadt do in<.·rt n t  nadohky ve speciální, tomuto účelu vyčleněné 
místnosti zdravot nkkdw zanzt·n t . Muz je poučen, že celý objem ejakulátu je tře
ba zachytit do odhť:rovt· n�tdohky. 

Po zkapalnčm c.:jakutit u pmv;tdun<: jtho vyšetření. 
Sledujeme barvu,  ohj<' l l l , viskozit u, p l l .  Pod mikroskopem při čtyřsetnásobném 

zvětšení hodnotím<.' konn:nt  .-.,d S J lt" rmlí na 1 ml a pohyblivost v Thomově či Mak
lerově komůrce.Tvarov<.· u1-1pm.1dan t  /morfologii/ hodnotíme na barvených prepa
rátech pod mikroskopem 

Barva ejakulátu je btl.l , po d<'lst sexuální abstinenci nažloutlá. Po 30 minutách 
dojde ke zkapalnění a c:j;t ku l.t t odkapává po kapkách ze skleněné tyčinky, neměl 
by již tvořit vlákna. Pl l j<.· od 7 , 2 7,8. Je-li pH kyselé /pH 6/ sestává ejakulát jen 
z prostatické tekutiny , kt en· je navíc pouze 0,5 ml. Nejčastěji tomu tak je při ne
vyvinutí semenných va(·k(t ,1 ch:1movodu nebo při uzávěru ejakulačního vývodu. 

Dolní hranice koncent r:t< <' �"�JWrmií na 1 ml ejakulátu je 20 milionů. Více než 50 % 
spermií by se mělo pohyhov.l l  rychlým či pomalejším pohybem vpřed. Normální, 
oválné hlavičky jsou zastoup<.·ny alespoň v 50 %. K odchylným formám spermií, 
kt c.:ré se mohou vyskytova t , J>.l l řÍ malé hlavičky, obrovské hlavičky, zdvojené hla
vičky, kuželovité hlavičky, amorfní hlavičky, nezralé spermie a spermie se zdvoje
ným bičíkem. Pokud víc<.· jak 1 0 % spermií tvoří shluky, svědčí to o přítomnosti 
prot ilátek proti spermiím . 

�� 

l 

Hoonoceru s�rwo�u �e WHO 
pH 
objem 
koncentrace spermií v 1 ml 
celkové množství nejméně 

pohyblivost : 
A - rychlý progresivně propulsivní pohyb vpřed 
B - pomalý pohyb vpřed 

7,2-7,8 
2-6 m1 
20 milionů 
40 milionů 

C - pohyb na místě 50%A+B pohyb 
D - nepohyblivá spermie 

morfologie: normální tvar/oválné hlavičky/by mělo mít více jak 50 % spermií 

Hormonální řízení spermatogenezy probíhá na ose hypotalamus /část mozku 
kolem třetí komory I - hypofýza /podvěsek mozkový 1 - gonády /varlata/. 

Hypotalamus je nejvyšším regulačním centrem. Produkuje gonadoliberin /GnRH/, 
který se dostává do nižší mozkové etáže - hypofýzy. Jejím předním lalokem jsou se
cemovány luteinizační /LH/ a folikuly stimulující hormon /FSH/. Luteinizační hor
mon stimuluje Leydigovy buňky, které se nacházejí ve varleti, k tvorbě mužského po
hlavního hormonu testosteronu. Testosteron je důležitý pro vývoj spermií. Folikuly 
stimulující hormon je odpovědný za přeměnu spermatid ve spermie. 

Uvolňování hormonů je navzájem propojeno systémem zpětných vazeb. Vyšetře
ním hormonálních hladin v krvi muže získáme informaci, na které etáži je porucha. 

Ejakulace a plodnost muže po úraze míchy 
Oplození je proces, při kterém dochází ke splynutí pohlavní buňky otce a mat

ky - spermie a vajíčka. Při výronu semene při pohlavním spojení muže a ženy se 
spermie dostávají do rodidel ženy, kde jedna spermie pronikne do vajíčka v am
pulární části vejcovodu. Výronu semene dosahuje pouze 1 -3 % mužů s poúrazo
vou úplnou míšní lézí.Je třeba si uvědomit,  že tvorba a zrání spermií porušeno ne
ní. Vázne vybavení ejakulátu kvůli ztrátě ejakulačního reflexu. 

Aby se takto postižení muži mohli stát biologickými otci, je třeba ejakulát vyba
vit medicínsky. Ve světě se nejčastčji používají dvě metody, jejichž principem je 
vybavení reflexní ejakulace prostřednictvím ejakulačního centra v S 2-S 4 seg
mentech míchy. Elektroejakulační rcktalní sondou a vibrostimulací penisu se daří 
získat spermie od většiny postižených mužů. 

Při použití metod asistované reprodukce je dosaženo otěhotnění partnerky 
ochrnutého muže. V posledních letech došlo k jejich zdokonalení tak, že dnes je 
schopen se biologickým otcem stát i m už s velmi špatnou kvalitou spermií. V ne
dávné minulosti byli tito muži nuceni přijmout alternativu oplození partnerky 
spermiemi dárce. 

Existují další možnosti, jak získat od m uže spermie. K nejmodernějším patří 
operační techniky, při kterých se získávají spermie z varlete či nadvarlete /metody 
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M I \SA, TESA a ' J 'ESE/. Pro para- a tetraplegiky je tato možnost přijatelná tehdy, po

kud \t' m·poda n spermie získat vibro- či elektrostimulací nebo pokud se jedná 

o azoo11pcrmii /v ejakulátu nejsou opakovaně nalezeny žádné spermie/, zejména 

přl uzavcru vývodných semenných cest. Vzhledem k nutnosti invazivního operač

n ího zakroku je tato metoda zatížena pro naše pacienty rizikem. 

I J nt· kterých mužů dosáhneme pouze ejakulace do močového měchýře /retro

�radnt ejakulace/, u některých smíšené /antegrádní a retrográdní/. Pouze ve 2 0 % 

se.: nam podaří zlepšit kvalitu spermií. 
Problémem je nález velmi špatné pohyblivosti spermií /astenospermie/ při čas

to normálním množství /koncentraci/. Příčiny snížené pohyblivosti spermií spočí
vají v jejich chybějící pravidelné drenáži, v chronické infekci močově-pohlavní 
soustavy s opakovanou léčbou antibiotiky, ve zvýšení teploty v šourku při trvalé 
poloze vsedě, v přítomnosti protilátek proti spermiím, v příměsi moče při kombi
nované ejakulaci či ejakulaci do močového měchýře, v degenerativních změnách 
zárodečného epitelu varlat a v chronickém užívání léků, u nichž byl prokázán ne
gativní vliv na spermie /furantoin, sulfasalazin, chlorpromazin, cimetidin, chinin, 
kortikoidy . .  ./. 

Nebyl prokázán vliv délky stázy semene od poslední ejakulace na kvalitu sper-
mií, rovněž nebyl prokázán vliv výšky poranění a věku. Důkazem toho je jeden 
náš nemocný, u kterého první výron v životě byl 2 1  let po úraze. Po sérii medicín
sky navozených ejakulací má tento muž normální spermiologický nález. 

Uroinfekce jsou základním sužujícím problémem většiny paraplegiků. často se 
opakují a jejich důsledkem je tvorba protilátek proti spermiím, vedoucí ke sníže
né pohyblivosti spermií. Opakované záněty snižují rovněž počet spermií. Po léčbě 
zánětu antibiotiky se částečně zlepšují spermiologické parametry - koncentrace 
spermií a jejich pohyblivost. Dle zkušeností zahraničních autorů je výhodnější 
krátkodobá léčba /2-3 týdny/ antibiotiky před dlouhodobým, kontinuálním podá
váním, které vede často ke ztrátě citlivosti /vznik rezistence/ na běžně podávaná 

antibiotika. 
Pravidelné medicínsky navozené ejakulace přispívaj t k obměně spermií a vy

prazdňování přídatných pohlavních žláz - prostaty a semenných váčků, což je 
prevence opakujících se zánětů. 

Zvýšená teplota v šourku až o 0,9°C při poloze vsedč vede ke snížení pohybli
vosti spermií. Z režimových opatření jsou doporučovány c hladné koupele šourku 
s následným zlepšením pohyblivosti spermií po tříměsíčním používání. Vhodné 
jsou denní polohy vestoje v dlahách. Tato opatření však našimi nemocnými nebý
vají často využívána.  

Kontaminace ejakulátu močí během ejakulace do močového měchýře či kom
binované ejakulaci aktuálně omezuje pohyblivost spermií. Proto provádíme alkali
zaci moče před odběrem spermií. 

Nález protilátek proti spermiím byl dříve indikací k léčbě kortikosteroidy. Dnes 
vliv protilátek proti spermiím eliminujeme použitím metody mimotělního oploze
t l l , zt;jména v tomto případě injekce spermie do vajíčka /intracytoplazmatická in
Jd�c.:c spermie - ICSI/. 

C til 

Průkaz zvýšené hladiny folikuly stimulujícího hormonu/FSH/ v krvi nám zpět
novazebně signalizuje poškození zárodečného epitelu s následnou sníženou kon
centrací spermií. 

Léčebné ovlivnění snížené pohyblivosti spermií je při kombinaci všech uvede
ných vlivů obtížné. 

Provádíme vždy a důsledně léčbu urologických zánětů. Před každým odbě
rem spermií zvyšujeme pH moče její alkalizací. Ve dvoutýdenních intervalech 
vybavujeme ejakulát použitím některé z metod arteficiální ejak ulace. Vhodným 
výběrem metody asistované reprodukce formou mimotělního oplození - IVF -
- fertilizace in vitro a ICSI - intracytoplazmatická injekce spermie zvyšujeme 
šanci na oplození. 

Metody arteficiální ejakulace 
Elektroejakulace 
Elektrostimulace elektrodou zavedenou do konečníku patří k nejčastěji použí

vané metodě ve světě k získání spermií muže s poúrazovým přerušením míchy. Je
jí efekt je popisován v 60-90 %. Poprvé byla použita u zvířat ve veterinární medi
cíně, kde se využívá dosud. Historická cesta elektroejakulace začala v roce 1 863, 
kdy Eckhardt studoval na zvířecích modelech efekt pánevní elektrostimulace. 
V roce 1 936 Gunn jako první popsal aplikaci elektrostimulace a získal ejakulát be
rana, ale neurofyziologický podklad procesu nebyl znám. Až v roce 1 938 Semens 
a Langworthy zjistili, že dráždění cestou hypogastrických nervů vyvolá emisi se
mene u kocoura. 

Efekt rektální stimulace intenzivně studoval americký fyziolog profesor Sea
ger. Je autorem elektroejakulačních přístrojů, které se používají v USA i v Evro
pě. V roce 1 948 Horne a Monroe získali použitím rektální elektrostimulace eja
kulát od 1 5  z 18 mužů s transverzální míšní lézí. První těhotenství zaznamenal 
Thomas v roce 1 975. První živé porody, kdy oplození bylo provedeno spermiemi 
získanými elektroejakulací, popisuje Cukier a David v roce 1 978 a Brindley v roce 
1 980. Těhotenství dosažené kombinací elektroejakulace a mimotělního oplození 
/IVF/ bylo popsáno Ayersem v roce 1 988. 

K získání spermií pomocí elektrocjakulace nejsou vbodni pouze muži s poú
razovým přerušením míchy, ale i t í ,  u kterých je důsledkem jiného základního 
onemocnění ztráta ejakulace. Takto postiženi jsou diabetici, muži s roztrouše
nou sklerózou /sclerosis multiplex /, muži po operačních zákrocích v oblasti 
pánve /urologických a proktologických/, jejichž důsledkem je poškození ejaku
lace, a muži, kterým se z nejasných dt'ívodů nedaří vybavit ejakulát /idiopatická 
anejakulace/. 

Metoda má i svá omezení. Vyloučit musíme pacienty s chronickým onemocně
ním konečníku, po prodělaných operačních zákrocích konečníku,  s nádory ko
nečníku, s vředovou chorobou tlustého střeva. Vzhledem k použití elektrostimula
ce nemůžeme zákrok doporučit muži'tm s implantovanými medicínskými přístroji 
/např. kardiostimulátor/. Elektrostimulace je nevhodná pro muže s vysokým krev
ním tlakem, protože při samotném výkonu dochází k jeho vzestupu. Aktuálně ne-
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prov.u l íme ekkt roejakulaci při akutní uroinfekci, zánětu horních cest dýchacích, 
tcplot l·· ,, dc·kuhi t <.•ch . Vzhledem ke ztrátě cítivosti /senzitivity/ dané poúrazovým 
t)l'c ' t l l'>c' t l t l l l  m tchy, není třeba provádět výkon v narkóze. Jiná situace nastává, po
kud ' "·' nnt:f. senzitivitu zachovanou. Podle našich zkušeností většinou muže při 
:-,t i t uul. td obtčžují spazmy břišních svalů a dolních končetin. Bolest v pravém slo
v;• :-,myslu necítí. 

Na našem pracovišti používáme elektroejakulační přístroj Model 14 prof. Sea
g<.·t-:l z National Rehabilitation Hospital ve Washingtonu. 

Princip elektroejakulace spočívá ve vyvolání reflexní ejakulace elektrickou sti
mulací, která vede ke stahu prostaty, semenných váčků a ampuly chámovodu. Míš
ní centrum reflexní ejakulace je v segmentech S 2-S 4.  

Elektrostimulaci provádíme nejčastěji jednou za 1 4  dní. Před každou elektroeja
kulací muž požije Alkalit večer a ráno před výkonem k alkalizaci moče. Je třeba 
provést vyprázdnění konečníku a močového měchýře. U některých nemocných 
s nedokonalým vyprázdněním močového měchýře nebo u nemocných s prokáza
nou zpětnou ejakulací do močového měchýře provádíme jeho katetrizaci /cévko
vání/. Před zavedením rektální elektrody vyšetřujeme konečník rektoskopem. 
Rektoskopii provádíme i po skončení stimulace, abychom vyloučili poškození 
sliznice konečníku. 

Muži s poraněním nad Th 5 segmentem míchy jsou ohroženi autonomní dysre
flexí. Autonomní dysreflexe je závažnou komplikací, která se projevuje zvýšením 
krevního tlaku nad 200/ 1 20 mm Hg, výrazným snížením tepové frekvence, poce
ním, malátností, bolestí hlavy, zarudnutím v obličej i a piloerekcí.V rámci prevence 
vzniku autonomní dysreflexe podáv:ímt• před st imulací Diacordin. 

O pacienta se během e le k t rost imu lac<.· stará t říčlenný tým, tvořený dvěma lé
kaři a zdravotnt s<:st rou Pred vykoncm muže uložíme na pravý bok a změříme 
mu krevní t lak, kt <:ry moni torujnm: po celou dobu stimulace. Do konečníku 
zavádíme sondu ,  k tc t';t j<.· O Jl.l t re t t a  dckt rodami z nerezavějící oceli. Sonda je 
připojena k vl <tst n t nH I  l·kkt  roM imula(·n • mu zařízení. Pomocí ovládacího knoflí
ku postupně a pulznc: zvy:-,ujt ·nw napc:tí u paraplegiků nejvýše do 1 5 V, u tetra
plegiků do 10 V. Cd kovy po<.'<.' t :-,t lmulací v jednom dni nesmí překročit u para
plegika třicet, u t c t rapkgik. t  dc:s<.:l . Současně stimulujeme bulbární část 
močové trubice do doby, nt·:/ dojde k ejakulaci. Nastupující ztopoření je dobré 
znamení dostatečné rd k x n t  :-. t imu lace. Pokud se erekce nedostaví, je to pro 
nás prognosticky špat nt· zn.t n t t' l l l . Bčhem stimulace kromě krevního tlaku sle
dujeme celkový stav pat·kn t .t Monitorujeme napětí, proud, teplotu v koneční
ku, sledujeme počet st im uL u. j a cas. Při vzestupu krevního tlaku nad 1 80/ 1 20 
mm Hg nebo bolestech h l .tvy (· i j iných pocitech dyskomfortu, stimulaci ukon
�ujeme . 

Po získání ejakulátu st i tuul. td zakončíme. Provádíme vyšetření konečníku 
a kontrolu krevního tlaku, k l l' t  y sledujeme až do jeho normalizace. 

Ejakulace vyvolaná elekt m:-.t imulací může být močovou trubicí navenek /ante
gradní/, zpětně do močovdw mčchýře /retrográdní/, či smíšená. Jestliže se nám 
u nékterých mužů nepodan ztskat ejakulát, provádíme katetrizaci močového mě-
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chýře. Spermie prokážeme vyšetřením močového sedimentu. V takovém případě 
diagnostikujeme retrográdní ejakulaci. 

Rektální elektrostimulací se nám podařilo získat ejakulát od 14 z 15 mužů, tj. 94 % 
efekt. 

Vibrostimulace 
Další alternativa arteficiální ejakulace, pomoCI kt crc se podaří získat spermie 

od muže s transverzální míšní lézí, je vibrost imulacc . Vibrátorem o frekvenci 
80 Hz stimulujeme žalud penisu na jeho přcdnt /vcnt rální/ s traně v oblasti 
uzdičky. Dráždění se provádí v tříminutovych in tervalech s minutovou přestáv
kou celkem třikrát. I během vibrostimulace sledujeme krevní tlak a celkový stav 
muže. 

Dobré zkušenosti máme, když stimulaci provádí partnerka postiženého muže. 
Vibrostimulací se daří vybavit sperma u m užl'• s výškou postižení nad segmentem 
Th 8. Efekt u našich pacientů byl 20 %. Pokud se nám u postiženého muže dařilo 
vyvolat ejakulaci elektrostimulací i vibrostimulací, mohli jsme porovnávat spermi
ologické parametry. Lepších parametrů jsme dosáhli při použití vibrátoru. 

Vyšetření muže z neplodného manželství 
Každý muž z neplodného manželství musí být před započetím léčby komplet

ně vyšetřen. Vyšetření zahrnuje velmi podrobnou anamnézu, tělesné, laboratorní 
a další speciální vyšetření. Získání anamnestických dat je velmi důležité. Zajímají 
nás veškerá prodělaná onemocnění, úrazy a operace. Léčba nesestouplých varlat 
v dětství, úraz šourku, prodělané příušnice s následným zánětem varlat po puber
tě se mohou podílet na poruše mužské plodnosti. 

Ptáme se na dobu trvání ncplodnosti ,  zda se pár snažil o početí již před úrazem. 
V případě snahy o koncepci před urazem sledujeme častost sexuálních styků, je
jich načasování do koncepčrubo optima. Důležité je, zda bylo již před úrazem za
počato vyšetřování plodnosti u obou partnerů. 

Pokud pár o koncepci začal uvažovat až po úraze, zajímá nás charakteristika 
úrazového postižení, tj . výška léze a rozsah neurologického postižení. Ptáme se na . 
sexuální funkce, zda se objevuje erekce a ejakulace a zda byla nějaká změna od 
doby úrazu. Důležitá je informace o zánětech v oblasti močově-pohlavní a léčbě 
antibiotiky. U paraplegiků se nezřídka setkáváme se záněty nadvarlat,  které mo
hou vést k uzávěru vývodných cest . I lorečnaté onemocnění naruší spermatogene
zu do tří měsíců od jeho prodělání. Chrorucké selhání ledvin se podílí na snížení 
plodnosti paraplegika. Sledujeme užíván• léků, alkoholu, kofeinu, tabáku. 

Nezanedbatelné je vystavení muže účinkům toxických látek, záření a vysokých 
teplot v lázních či sauně během posledních třech měsíců. 

Tělesné vyšetření provádíme v rozsahu interního vyšetření. Ze sexuologického 
hlediska hodnotíme tělesný habitus, charakter ochlupení, soustředíme se na veli
kost, konzistenci a případné patologick<.: změny na varlatech. Sledujeme charakter 
nadvarlat, jejich zhrubění či nález cyst , vyšetřujeme chámovod. Přes konečník vy
šetřujeme prostatu a semenné váčky. V oblasti zejména levého varlete pátráme po 
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p h l n i i i i iO�I i va rikokcly, což je rozšíření žilního pletence.Varikokéla vzniká při vro

zc.·ut; nu:u(:<.xnnost i žilní stěny stejně jako varixy /křečové žíly/ na dolních konče
t i l l . l t 'h Přrtomnost varikokély vede ke zvýšení teploty v šourku, což se negativně 
pmjt·v •' 1 1 :1 spcrmatogenezi. 

l .. lllOralomí vyšetření doplňuje kompletní vyšetření neplodného muže.Vyšetřu

Jt' t l lt ' krevní obraz, provádíme kompletní biochemické vyšetření krve a rozbor 

moéc. Patráme po infekci bakteriální, chlamydiové, mykoplazmatické, kvasinkové 

a Trichomonas vaginalis vyšetřením moče, ejakulátu a stěru z močové trubice. 
Odebíráme krev na stanovení HIV protilátek. 

U všech mužů zjišťujeme hormonální hladiny folikuly stimulujícího hormonu 
/FSH/, luteinizačního hormonu /LH/, prolaktinu /PRL/ a testosteronu I TST/. 
Vzhledem k tomu, že hormonální hladiny mužů během dne kolísají, provádíme 
odběr mezi 8- 1 O hodinou ranní třikrát ve dvacetiminutových intervalech, aby
chom získali objektivní hodnoty. 
Krev i ejakulát vyšetřujeme na přítomnost protilátek proti spermiím. 

Vzhledem k četným urologickým problémům paraplegiků provádíme kom
pletní urologické vyšetření muže zařazeného do programu asistované reproduk
ce. Spočívá v provedení rentgenového vyšetření ledvin a vývodných močových 
cest, vyšetření močového měchýře cystoskopem a ultrazvukovém vyšetření led
vin, močového měchýře, prostaty, semenných váčků a šourku . Prostatu, semenné 
váčky a ejakulační vývod vyšetříme ultrazvukovou sondou, zavedenou do ko
nečníku /tzv. transrektální sonografic/. Nc každou varikokélu odhalíme těles
ným vyšetřením. K detekci t zv. subkl in ické varikokély používáme ultrazvukové 
vyšetření. 

Metody asistované reprodukc 
Neplodnost je prohknu·m cd(ho p:íru. Před započetím vyšetření a zařazením 

páru do programu asbtovanc.: reprodukce provádíme velmi podrobný pohovor 
s mužem i ženou. Po<. lav:um· vy�vc.· t knt všech vyšetřovacích i léčebných postupů, 
které používáme. Scznan wjcnK p.u· s metodami asistované reprodukce. V případě 
paraplegických muž t"t se jt:dn.t o nnri.sky faktor neplodnosti. U některých párů se 
připojuje i ženský faktor napi· ut..1vc.:r vejcovodů; potom hovoříme o kombinova
né příčině neplodnost l .  Zn t.t po<.btoup1 kompletní gynekologické vyšetření v mís
tě svého bydliště a výskdk y t \ . I IH poskytne. 

Při realizaci umělého oplúzt;n t  spolupracujeme s Centrem asistované repro
dukce. 
Zde probíhá hormonáhu pťí pr.tva ženy před odběrem vajíček. V den odběru vají
ček odebíráme spermie mu/i n. t našem pracovišti a co nejrychleji za vhodných 
podmínek je transportuj<.�n t t" do Centra asistované reprodukce. V embryologické 
laboratoři se provede úpr.tva spermií zbavením seminální p�azmy promytím 
a centrifugací. Dle množst vt a pohyblivosti spermií je metodou IVF či ICSI prove
<kno oplození získaných vajtn:k. Důležité je psychoterapeutické vedení celého 
pant a psychologická příprav;! ženy. Vyšetřování i léčba neplodných párů je zdlou
luvá a úspěch se dostaVllj<.' nckdy až za řadu měsíců. 

úH 

Přehled metod asistované reprodukce 

AIH - homologní inseminace 
IVF - fertilizace in vitro 
ICSI - intracytoplazmatická injekce spermie 
AID - oplození spermiemi dárce 

Homologní inseminace 
Spermie partnera jsou zbaveny seminální plazmy promýváním a tenkým katét

rem jsou zavedeny přímo do dělohy. 
Pravděpodobnost otěhotnění se zvýší podáním hormonálních přípravků, které 

zajistí dozrání většího počtu vajíček /v přirozeném cyklu opouští vaječník jednou 
měsíčně jedno vajíčko/. 

Optimální termín inseminace se určí pomocí ultrazvukového vyšetření, kterým 
se sleduje velikost folikulu, ze kterého se uvolní vajíčko. 

Fertilizace in vitro - mimotělní oplození 
V cyklu předcházejícím je často provedena příprava, která zablokuje hormonál

ní řízení ovulace v organismu ženy. 
Od začátku cyklu, kdy bude provedeno oplození, žena dostává hormonální pre

paráty, aby dozrálo ve vaječnících větší množství vajíček. Pravidelnými ultrazvuko
vými vyšetřeními a stanovováním hormonálních hladin je sledována první polovi
na cyklu a zrání vajíček. Odběr oocytů se provádí jednu až dvě hodiny před 
ovulací nabodnutím folikulít a odsátím vajíček punkcí přes poševní stěnu pod 
kontrolou ultrazVllku. Punkce se provádí obvykle v celkové narkóze. 

Vajíčka jsou přenesena do kult ivačního roztoku, kam embryolog přidá promyté 
spermie. Mimo tělo ženy v kult ivačním médiu spermie pronikne do vajíčka 
a vznikne mužské a ženské prvojádro. Za příznivých podmínek se začne vajíčko 
rýhovat. 

Po 48-72 hodinách je embryo přeneseno pomocí speciálního tenkého katétru do 
dělohy. Někdy se provádí tzv. prodloužená kultivace embryí. Do dělohy se transferují 
maximálně tři embrya. Další mohou byt uchována zmražením a později použita. 

Pravděpodobnost otěhotnění se zvyšuje s počtem transferovaných enbryí, ma
xima dosahuje u počtu tří. Při dalšun zvyšování počtu stoupá pouze pravděpo
dobnost vzniku mnohočetného těhotenství. ženy mladšího věku /do 30 let/ mají 
šanci obecně větší než ženy do 39 let . 

Transfer embrya do dělohy se provadí při vědomí. Psychologická péče, kterou 
provádíme, je zaměřena na relaxačnJ techniky a získání schopnosti dokonale se 
uvolnit. Po transferu embrya zůstává žena několik hodin na lítžku. Pak odchází do
mů. Pokud se nedostaví menstruace v očekávaném termínu, provádí se bioche
mický test na detekci časné gravidity /I ICG - choriový gonadotropin/ z krve. 

Ultrazvukový průkaz gravidity a srd<.'ční akce plodu je možný s odstupem dal
ších asi dvou týdnů. 
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l n t r . t t  y to p l .t z m a l ická  i njekce spermie 
' l ';t t o  u u: t oda umožňuje mužům, kteří by za normálních okolností nebyli schop

ni oplodni l  oocyty partnerky, mít vlastní děti. 
y,. �vl'tt:· se používá od roku 1 99 1 .  V roce 1 992 se narodilo první dítě počaté 

pontoca teto metody. 
K.tch m uži jsou indikováni k použití ICSI? Muži, jejichž kvalita spermií je velmi 

spat ná, tedy při velmi nízkém počtu a malé pohyblivosti. 
První část procedury probíhá stejně jako u mimotělního oplození. Po odběru 

oocytů a přípravě spermií embryolog mikropipetou nasaje jednu jedinou spermii 
a zavede ji pomocí mikromanipulátoru do cytoplazmy vajíčka. Tímto způsobem 
oplodní všechny získané oocyty. Další postup je stejný, jak bylo uvedeno u meto
dy mimotělního oplození. 

U párů našeho pracoviště používáme převážně mikromanipulaci - ICSI k oplo
zení získaných oocytů. Pouze u 20 % mužů spermiologické nálezy umožňovaly re
alizovat IVF. Spermiologické nálezy 80 % našich paraplegiků vykazují nejčastěji 
velmi špatnou pohyblivost spermií /astenospermii/, často i sníženou koncentraci. 

Jaká je úspěšnost metod asistované reprodukce? 
Výsledky našich špičkových pracovišt se pohybují v rozmezí 25-30 % těhotenství 
na transfer embrya. Porodem skončí 75 -80% těchto těhotenství. Pro srovnání je 
pravděpodobnost otěhotnění plodného páru v jednom cyklu asi 25 %. Potratem 
končí 1 5-20 % všech těhotenství. 

Oplození spermiemi dárce 
Použití spermií dárce považujeme za krajní řešení zejména dnes, kdy máme 

možnost provést oplození intacytoplazmat ickou injekci spermie a kdy přímo 
z varlat a nadvarlat operačna tc.:chnikou ml'tžcme získat spermie pro oplození rov
něž technikou ICS I .  

Může s e  stát , Ž<.' muz nc.:bude o<.·hot l' l l  podst upovat sérii elektrostimulací č i  opa
kovanou prot izánčt l ivou lc.•chu l ll'ho operaci k získání spermií. V jiném případě 
žena nebude cht ít podstoupil slozi tou proceduru hormonální stimulace, odběr 
vajíček a embryotransf(:r do ddohy. 

V těchto případech a pok ud ncztskáme žádnou technikou od muže spermie, je 
indikováno oplození z<.·ny �pl'rmiemi dárce. Pro dárcovství jsou vybíráni muži 
s velmi dobrou kvalitou a do�l . l l  c. '<.'nym počtem spermií. 

Každý dárce je podrohtw vy::..c.:t i·en,  včetně sledování jeho genetické anamnézy 
/sleduje se výskyt dědičnyd t chor ob v rodině/ a HIV protilátek. Teprve po dvou 
negativních výsledcích I I IV  pmt i latek  - tedy po půl roce - mohou být spermie 
dárce použity k oplozena Z('ny. Spermie dárců se uchovávají zmražené ve sperma
bance. Před použitím se rozmr:tzt . Oplození čerstvými spermiemi v případě dár-
·ovství není ze zdravotn tch dl"tvo<.ltt možné. 

Oba partneři musí s opi< >Zl'n am spermiemi dárce souhlasit. O dárcovství sper
nl ia by měli vědět pouze pot l·nciální rodiče a lékař. Dárce zůstává anonymní. Bu
doucí rodiče se zavazují, že prchírnjí veškerá rodičovská práva a povinnosti. 

Pokud má žena průchodnc vcjcovody, je možno provést inseminaci přímo do dělohy. 
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Adopce dítěte představuje další možnou alternativu naplnění touhy po dítěti. 
Vzhledem k tomu, že jde o cizí, často potenciálně problémové dítě, je tato mož
nost z mnoha důvodů nejméně příznivá. Navíc poměrně složitá administrativní 
cesta řadu zájemců odradí. 

Metody asistované reprodukce tak, jak byl podán jejich stručný přehled, umož
ňují párům, které by za normálních okolností nemohly mít vlastní děti, tuto touhu 
realizovat. Nelze přehlédnout, že mají také řadu odpůrců. 

Nebylo prokázáno vyšší procento vzniku vývojových vad než při spontánním 
otěhotnění. Musíme vyvrátit obavy zejména laické veřejnosti, protože riziko vzni
ku vrozených vývojových vad není u paraplegiků vyšší než v běžné populaci. Tě
hotenství vzniklá použitím metod asistované reprodukce jsou registrována nejen 
v národním registru, ale i celosvětově. 

Mnoha manželským párům se často po letech podaří tímto způsobem realizo
vat rodičovství. 
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Nen{ lehká cesta ze země ke 
hvězdám. 

Žena s míšní lézí 

Seneca 

úrazy míchy se vyskytují u žen daleko méně často než u mužů. Poměr postiže
ných žen a mužů je asi 1 : 7. 

ženy ochrnou nejčastěji při autohaváriích, a to převážně v roli spolujezdkyně. 
Další skupinu tvoří ty, které v sebevražedném úmyslu skočily ze skály či okna. 

Věkové rozvrstvení žen se liší od stejně postižených mužů. Jedna skupina posti
žených žen je ve věku kolem dvaceti let, druhou tvoří zralé ženy po čtyřicátém ro
ku. Míšní postižení ženy je pro rodinu vždy tragédie. Role matky je velmi obtížně 
zastupitelná. Snad právě proto, že mají odpovědnost vůči sobě i rodině, je míšní 
postižení u nich vzácnější. 

Sexuologickou péči vyžadují paraplegičky méně často než muži. Vzhledem k to
mu, že každá žena je v péči gynekologa, je pravděpodobné, že se s případnými 
problémy v oblasti sexuální obracejí na něho. 

V poúrazovém období je ženě poskytnuta sexuologická konzultace. Rodinné 
zázemí vytváří každé postižené nesmírnou oporu. Proto se snažíme navázat kon
takt i s manželem pacientky. Následující řádky jsou proto určeny nejen ženám 
s míšním postižením, ale i jejich partnerům. 

Anatomie a fyziologie pohlavních orgánů 
Zevní pohlavní orgány souhrnně nazýváme vulva. Náleží k nim hrbolek Venušin, 

velké a malé stydké pysky, poštěváček a vchod poševní, kam ústí předsíňové žlázky. 
Hrbolek Venušin má trojúhelníkový tvar a je uložen před a nad sponou styd

kou. Hlavní součástí hrbolku je tuková tkáň. Venušin hrbolek je kryt ochlupenou 
kůží. Hranice ochlupení u většiny žen je vodorovná /feminní typ/. U některých 
žen naopak ochlupení vybíhá až k pupku /maskulinní typ/. 

Velké stydké pysky jsou tvořeny párovou kožní řasou. Bývají různě vyvinuty 
a někdy mohou být asymetrické. Součástí stydkých pysků je tuková a vazivová 
tkáň, krytá ochlupenou kůží. 

Malé stydké pysky jsou párové kožnt řasy uložené mezi stydkými pysky. Tvoří 
je řídké vazivo s bohatou žilní pletení. Kryty jsou tenkou kůží, která obsahuje čet
né mazové žlázky, jež vylučují bělavý maz. 

Poštěváček /klitoris/ je orgán podobý penisu muže. Rozeznáváme na něm ža
lud, který je bohatě zásobován nervovými vlákny a je citlivější na dotyk než žalud 
penisu muže. Jeho hlavní část - tělo - vzniklo spojením dvou kořenů, které zasa
hují a upínají se na stydkou kost. Poštčváčck je kryt jemnou kůží, která se podobá 
sliznici. 
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J •o..,n n f  prt·<.btn je prostor viditelný po rozhrnutí stydkých pysků. Po stranách 
Je ol 1 1  ,u t i<.'e n malymi stydkými pysky, nahoře poštěváčkem. ústí sem pochva a mo
(ov�l l t t th in: . U žen , které neměly sexuální styk, je poševní vchod částečně pře
h r. l !cn panenskou blánou, která se při prvním pohlavním styku protrhne. Při po
rodu �c: panenská blána potrhá ještě více a zbydou z ní pouze lalůčkovité zbytky. 

Bulbí vestibuli jsou párová topořivá tělesa, která obklopují poševní vchod. Jsou 
ulo:lcna v hloubi stydkých pysků. 

Vstup do pochvy a ženská močová trubice jsou obklopeny svaly svalového dna 
pánevního. Klonické stahy těchto svalů se dostavují při orgasmu a jsou zdrojem 
intenzivního prožitku. 

Vnitřní pohlavní orgány ženy tvoří pochva, děloha, vaječníky a vejcovody. 
Pochva je ženský kopulační orgán. Je to dutý útvar, délky asi 1 O cm. Stěny po

chvy jsou pružné a tvoří je hladká svalovina. úpon pochvy na děložní hrdlo vytvá
ří klenbu poševní. Pochva je z vnitřní strany kryta sliznicí. Dobrý funkční stav po
chvy je závislý na hladině ženských pohlavních hormonů estrogenů. Bohaté 
prokrvení pochvy způsobuje při sexuálním vzrušení tvorbu lubrikační tekutiny 
transsudací z cév. 

Děloha je hruškovitý útvar velikosti asi 8 cm. Z vnitřní strany je kryta sliznicí, 
která prochází cyklickými změnami během menstruačního cyklu, přičemž se mě
ní její tloušťka. Před menstruací je asi 6-8 mm vysoká, po ní 2 mm. V době ovulace 
je sliznice /endometrium/ vysoká asi 4-6 mm. Nedojde-l i  v době ovulace k oplo
zení vajíčka, zbytnělé endometrium se odl učuje formou menstn1ačního krvácení. 

Stejné cyklické změny, spojcne s tvorbou h lenu, prodělává i hrdlo děložní. Hle
nu je nejvíce v předovulaénun obdobt ; ma slabě zásaditou reakci a umožňuje 
spermiím přežtvant a prl'anik do rodid<.'l h·ny. 

Vejcovody jsou parov(· t ru hkt', k t c: n· odst upují z děložních rohů. Jsou asi 5 mm 
silné a 8- 1 5  cm dloulw t J�t 1 vc:j<.'ovodl't jsou tvořena třásněmi, jejichž úkol je za
chytit uvoln(·nc· va j t(·ko om y t z ova riálního folikulu. Ve vejcovodu se za přízni
vých podmínek st· t kav .t j t Vti J I< ko i spt•rmie a jejich splynutím dojde k oplození. 

Vaječníky jsou parovt· pohl.tv tH  :tl.azy velikosti 3-4 x 1 cm. V době ovulace se z foli
kulu uvolňuje vajíčko. f lol ikul i't je pri narození asi čtyřista tisíc. Na počátku puberty je 
jich asi 10x méně. Za <.T ly �vi'tj n:produkční věk žena uvolní asi 400 oocytů. 

Celý měsíční cyklu� zr;u t Í  va j t<. ka a s tím spojené změny na sliznici pochvy, hrd
la děložního a dělohy je n zcn hnrmonálně. 

Sexualita ženy 
Dle rozsáhlých výzkumu Ma�lcrse a Johnsonové můžeme reakce ženy na sexu

alní podněty rozdělit do uyn·dt t:'tzí: 

Fáze vzrušení /excita<.T/, pl.t to ,  orgasmus a uvolnění . 
Ve fázi sexuálního vzrusu u u zen do 40 let se během 10 až 30 vteřin po začát

ku dráždění v pochvě zaéma hromadit zvlhčující tekutina. Je produktem zřetelně 
rozšířených žilních pletcnt , k l t-rc obklopují pochvu po celé její délce. Současně 
s t un se horní dvě třetiny pochvy začínají rozšiřovat a zvětšuje se délka pochvy. 
Dcloha je tažena směrem nahoru a dozadu do velké pánve. 

Ve fázi plató nastávají výrazné změny v zevní třetině pochvy, kde na podkladě 
nahromadění velkého množství žilní krve vzniká tzv. "orgastická manžeta" . Sou
časně s tím nastává zduření malých stydkých pysktl, které zároveň mění barvu. 
Městnání krve způsobuje zúžení zevní třetiny pochvy. Zduření postihuje i poště
váček. Zúžení poševního vchodu vznikem orgastické manžety umocňuje prožitek 
muže intenzivnějším stiskem pohlavrubo údu. 

Při orgasmu dochází ke stahúm v zevní třetině pochvy /orgastická manžeta/, ve 
svalech hráze a děložní svalovině. Subjektivně jsou tyto mimovolní stahy vnímány 
v celé pánvi. Dochází asi k 5-8 kontrakcím. V období stárnutí se počet kontrakcí 
snižuje.  Bylo prokázáno, že není rozdíl ve fyziologickém podkladu orgasmu při je
ho vyvolání drážděním poštěváčku či v pochvě při koitu. 
Mnohé ženy dosáhnou pouze fáze plató, nikoli však orgasmu. 

V organismu ženy probíhají další reakce vyvolané sexuální stimulací. Dochází 
ke zvětšování prsů následkem překrvení a erekci prsních bradavek. U řady žen se 
objeví zčervenání kůže v oblasti hrudníku, krku a obličeje.  Počet dechů se zvyšuje 
až na 40 za minutu. Stoupá krevní tlak a zvyšuje se tepová frekvence na 1 10- 1 80 
za minutu. 

Ve fázi uvolnění překrvení ustupuje. Sexuální dráždivost zůstává, takže na rozdíl 
od muže je žena schopna, pokud následuje další sexuální dráždění, dosáhnout dal
ších orgasmů. 

ženská antikoncepce 
Pokud si žena při sexuálním styku nepřeje otěhotnět, musí se chránit některou 

z antikoncepčních metod: 
1 .  hormonální antikoncepce 
2. nitroděložní antikoncepce 
3. bariérová antikoncepce 
4. tzv. "přirozené metody" 
5. sterilizace 

Hormonální antikoncepce 
Účinek hormonální antikoncepce spočívá v tom, že blokuje ovulaci. Zabraňuje 

uvolnění vajíčka z vaječníku, ke ktercmu dochází jednou měsíčně uprostřed mezi 
dvěma menstruacemi. 

Dále "pilulka" mění fyzikální vlast nost i hlenu hrdla děložního, který se stává ne
prostupný pro spermie, ovlivňuje pohyblivost vejcovodů a mění strukturu děložní 
sliznice, aby nebyla schopna přijmout oplozené vajíčko. 

"Pilulka" obsahuje dva hormony. jeden je estrogen, který vzniká ve vaječníku 
během celého cyklu, druhý je gestagcn, hormon žlutého tělíska, který v přiroze
ném cyklu vzniká v jeho druhé polov inč ve žlutém tělísku vaječníku. 

V přirozeném cyklu se účinkem pomčrně složitého hormonálního řízení mění 
hormonální hladiny den ze dne, kdežto v antikoncepčním cyklu zůstávají stále 
stejné. 

V současných moderních preparátech jsou hladiny obou hormonů tak nízké, 
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. tby hyl jn� t l· zachován jejich antikoncepční účinek a zároveň aby byly minimali
zov:íny vnllc.:jf,t uéinky. 

K n<: � radi<:"nt tn druhům hormonální kontracepce počítáme injekční antikon
n·pd, implantační a poskoitální. Z injekčních preparátů se podávají dlouhodobě 
ud n m.: látky, takže aplikace dostačuje jednou za jeden až tři měsíce. 

I m plantační antikoncepce se u nás již užívá. Pod kůži se všije kapsle s hormo
n:í ln tm přípravkem, který se pomalu uvolňuje. 

Postkoitální antikoncepce se užije po styku, kdy došlo k selhání jiného druhu 
antikoncepce /kondom, metoda přerušované soulože . .  ./. Do hodiny po styku se 
musí požít tableta u nás dostupného Postinoru. Protože může dojít k poruchám 
a nepravidelnostem cyklu, je možno tuto metodu užít maximálně jednou týdně. 

Nitroděložní antikoncepce 
Prvenství je přičítáno E. Grafenbergovi, který v roce 1 928 referoval o možnosti 

využití nitroděložního tělíska /IUD - intrauterine devices/ jako antikoncepční me
tody. Jedna z teorií o mechanismu působení tělíska, zavedeného do dělohy, uvažu
je o obranné imunitní odpovědi na zavedené, pro organismus cizí těleso. Tělíska 
se zavádějí ambulantně a je možno je ponechat několik let. 

Bariérová antikoncepce 
Vaginální diafragmu /pesar/ si žena zavádí před stykem na děložní čípek tak, že 

vpředu se opírá o sponu stydkou, vzadu o klenbu poševní. Je to gumový klobou
ček o průměru 6- 1 0  cm. Po styku se poncch�tva v pochvě ještě několik hodin, nej
lépe od večera do rána . Mezi našimi .i.<·nami přtliš oblíbený není. 

Femidom je žensky prczcrvat iv, podobny mužskému. Zavádí se před stykem do 
pochvy, kterou vystyl: t Br.uu l l<"j<" t t grav iditě , ale i přenosu infekce. 

Chemicka an t ikotl(.Tp<.T j<.: �ouťaM t barierových metod antikoncepce. Spočívá 
v tom, že se do pochvy zav:ídi· j t  ri'ti.IH.: chemické látky, které hubí spermie /sper
micidy/. Další vyhodou h�to l l l t�t n t  /lokalní/ antikoncepce je zábrana před infekcí. 
Nejvhodnější je pro pary s niz<;,• frekvencí sexuálního styku. Těhotenské číslo při 
použití pouze spermkidl't st· pohybuje od 1 2  do 18 %. Jejich spolehlivost zvyšuje 
použití ještě jiné barkrov( mc.·tody. Spermicidy /u nás nejčastěji používán nono
:xynol-9/ se musí pouzu vyrohn:m Manovenou dobu před stykem.Jejich opakova
né použití při opakovatwm �cxualntm styku je rovněž nutné. 

Přirozené antikoncepč n í nH: t ody  
Pouze tato antikoncc..-pn· je: tolerována i katolickou církví. Patří k n í  vystříhání 

se styku v plodných dnech Znamý je výpočet tzv. "neplodných dnů" dle Knause 
a Ogina. Metoda je to vdm i  nc�polehlivá.Těhotenské číslo je 20-40 %. Výpočet je 
možný u žen, které nemaj t  nc.:pravidelný menstruační cyklus. Je třeba, aby si žena 
rok sledovala svůj menst ruačnt  kalendář. Od nejdelšího cyklu se odečte číslo ll , 
od nejkratšího číslo 1 9; tím dostaneme rozmezí tzv. "plodných dní" . 

l l lenová metoda vycházt z toho, že množství a charakter hlenu se mění v před
ovulačním období, kdy je vodnatější, kluzký a čirý. 

76 

I 
Cervikální metoda spočívá ve sledování děložního čípku. Ten je po menstruaci 

uložen nízko a blízko poševního vchodu. Jeho změny - změknutí, posun vzhůru, 
otevření, signalizují začátek plodné fáze. 

Teplotní metoda využívá změny tělesné teploty v průběhu menstruačního cyk
lu. Zena si měří bazální teplotu denně ráno ve stejnou hodinu před opuštěním lůž
ka speciálním, jen pro tento účel určeným tcploměrem.Teplotu si měří v pochvě, 
konečníku či ústech. Asi uprostřed cyklu teplota stoupne o 0, 2-0,6 oc. Neplodná 
fáze začíná tři dny po vzestupu teploty. 

Sterilizace 
Není antikoncepční metodou v pravém slova smyslu. Dnes je nejčastěji laparo

skopicky provedeno zneprůchodnění vejcovodů. Je tak zabráněno transportu va
jíčka vejcovodem. Je několik technik, jak zneprůchodnění dosáhnout: klasicky chi
rurgicky, chemicky, elektricky, tepelně. 

Sterilizace je indikována tam, kde již žena splnila svou reprodukční roli /u nás 
je to omezováno počtem 3 dětí/, kde žena trpí geneticky přenosnou chorobou ne
bo u té ženy, kde je další gravidita nežádoucí. 

.Zena s míšním postižením 
Menstruace je řízena hormonálně. Po úraze míchy se objevuje asi do tří měsíců. 

Důležitá je hygiena v období menstruace. U žen tetraplegiček, které nejsou soběs
tačné, je možno uvažovat o umělém navození zástavy menstruace. 

Gravidita paraplegiček je možná. Zena může otěhotnět, jestliže tato její schop
nost nebyla již před úrazem snížená. Hormonální příčiny jsou příčinou neplod
nosti téměř u poloviny žen. K dalším příčinám infertility patří neprůchodnost vej
covodů pozánětlivá, pooperační či po potratu a porodu, děložní faktor 
a cervikální faktor při zánětech hrdla děložního, roli hraje i imunologický faktor -
- protilátky proti spermiím. 

Jestliže vynechá menstruace a žena žije nechráněným sexuálním stykem, měla 
by vyhledat svého gynekologa, aby se pot vrdila či vyloučila gravidita. Každé těho
tenství paraplegičky je považováno za rizikové. 

Sledování gynekologem a urologem je nutné. V období gravidity hrozí vyšší riziko 
vzniku urologických zánětů, není vyloučeno vyšší riziko zánětů žil dolních končetin. 

Těhotenství bývá ukončeno císařskym řezem pro neschopnost, danou ochrnu
tím, dítě aktivní, volní svalovou činnost t porodit. 

Sexuální styk 
Každá žena s ochrnutím je schopna sexuálního styku. Před stykem je nutno 

provést očistu pohlavních orgání1, což paraplegička zvládne sama, u tetraplegiček 
bývá nutná pomoc ošetřovatelky či peéovatclky. 

Erotogenní zóny jsou v oblasti se zachovanou cítivostí - šíje, ušní lalůčky, prsa, prs
ní bradavky, záda. Zvláště oblast prsních bradavek je výraznou erotogenní zónou. 

Pokud vázne poševní zvlhčení, je možno použít lubrikační přípravky, například 
K-Y gel. 
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Z poloh při styku je třeba vybrat takové, které jsou pohodlné. Styk za použití 
k la�h:kc.· polohy není možno u některých žen uskutečnit pro výrazné spazmy dol
I l i< h kon(•c.•t in.  Pokud se žena udrží na kolenou, je vhodná poloha, kdy muž do po
chvy pronika "zezadu" .  Poloha na boku tváří v tvář nebo kdy žena je zády k muži 
jM H t  dalšt variantou. Styk je možno realizovat, i pokud žena sedí na vozíku tak, že 
�I kolena opře o hrudník; muž pak seshora pronikne do pochvy. Klasická poloha 
má více variant. žena může mít nohy mírně od sebe, pokrčené v kolenou, či si je 
muž opře o svá ramena nebo hrudník. 

Ztrátu cítivosti je vhodné nahradit vlastními představami z minulosti či pocity 
z oblastí s normální cítivostí "transformovat" .  

Orgasmus je, stejně jako u muže, pociťován kvalitativně jinak než před úrazem, 
obvykle jako teplo v podbříšku. O fantazijním orgasmu a paraorgasmu platí to, co 
bylo napsáno v předcházejících kapitolách. 

Z nekoitálních forem, pokud žena nemá zábrany, je pro muže příjemná felace. 
Totéž platí o dráždění mužova pohlavního údu rukou až k vyvolání orgasmu. Toto 
jsou techniky, kde žena nemá handicap. 

Antikoncepce 
Pro paraplegičky nepovažujeme za vhodné použití hormonální antikoncepce. 

Tato metoda sama o sobě poněkud zvyšuje riziko i u "zdravých" uživatelek trom
bózy dolních končetin s následnou možnou embolizací. U ženy, která má nepo
hyblivé končet iny, se toto riziko zvyšuje. 

Rovněž nevhodné je použití nitroděložrubo tělíska, které zvyšuje riziko pánevních 
zánětů, nepravidelného krvácení a vzniku mimoděložního těhotenství. Zejména nej
častěji udávané komplikace - záněty vejcovodů, vaječníkl'a či pobřišnice - jsou nebez
pečné, protože počáteční příznaky mohou být ženou při ztrátě cítivosti přehlédnuty. 

Z ženských bariérových metod vede pesar u pravidelných uživatelek ke zvýše
nému výskytu infekcí močových cest, které jsou i tak častou komplikací u našich 
pacientek. 

Chemická antikoncepce je vhodná, ale v kombinaci s mužským kondomem, 
aby se zvýšila její spolehlivost. 

Kondom, ať mužský či ženský femidom, je vhodný. Kromě nežádoucí gravidity 
zabraňuje přenosu infekcí, včetně viru HlY. 

Použití tzv. "přirozených metod" je zvláště u paraplegiček málo spolehlivé, stej
ně jako užití přerušovaného styku. 

Sterilizaci je vhodné doporučit u těch žen, které si dět i již nepřejí. 
Každý případ gravidity ženy s transverzální míšní tézí je nutno řešit individuálně, 

citlivě, komplexně i s partnerem, s rodinou postižené ženy a ošetřujícími lékaři. 
Sterilizace žen v zahraničí, pokud si již nepřejí děti ,  je běžná. U nás je svázána 

zastaralou legislativou. I přesto naše klientky, které již měly děti a další si nepřály, 
podstoupily po schválení příslušnou komisí sterilizaci. 

J l:t rt nerské vztahy 
Průměrný věk žen para- či tetraplegiček, které byly ošetřeny na našem oddělení 
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byl vyšší - čtyřicet let. Pokud jsme měli možnost osudy jednotlivých žen sledovat 
delší dobu po úraze, nebyly to zkušenosti radostné - zejména pro starší ženy. 

Sexuálním životem žily pouze výjimečně. Nebyla výjimka, že byly partnerem 
opuštěny. Ne vždy se dokáže muž o svou postiženou ženu postarat. ženy tuto roli 
opačně zvládají přirozeně lépe. 

Pro ženu s transverzální míšní lézí je díl ležité, aby byla soběstačná nebo měla 
zajištěnou dostatečnou pomoc, žila ve svém domácím prostředím a byla schopná 
pečovat o děti. Měla by si pravidelně dopřát návštěvu kadeřnice a kosmetičky. Po
kud v místě bydliště nejsou tyto provozovny bezbariérové, je možné požádat, aby 
tato služba byla ženě poskytnuta přímo v jejím bytě. Pravidelná obměna šatníku je 
radostnou a příjemnou událostí pro každou ženu. 

Pro vlastní příjemný pocit a sebevědomí je důležité, aby žena na vozíku byla 
vždy moderně a vkusně oblečená, měla upravené vlasy a byla nalíčená, pokud tak 
byla zvyklá před úrazem. 

Důležité je vyhovující pracovní zařazení. Práce smysluplně vyplní čas a zvýší 
pocit vlastní ceny. 

Koníčky - četba, hudba, ruční práce, malování - pomáhají využít volný čas. Pra
videlné návštěvy rehabilitačních zařízení jsou důležité pro zachování dobré těles
né kondice. Je vhodné udržovat s tálou tělesnou hmotnost vždy o něco nižší, než 
byla před úrazem.  

Kontakty je třeba udržovat nejenom se stejně postiženými. Pro ženu, která ráda 
pracuje ve společenských organizacích, je možné, aby se zapojila do organizací 
vozíčkářů i do dalších společenských organizací. 

Život, který má smysl a je tak prožíván, působí zpětně na psychický stav, sebe
vědomí, tělesný stav i duševní rozpoložení ženy. Vyrovnaná žena si pak snadněji 
hledá svého partnera a přátele. 

Je třeba sebrat odvahu a experimentovat v sexu i dalších neerotických oblas
tech života. Důležité je nezůstat sama a stále na sobě pracovat. 
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V dobách tísně ukaž se silný 
a statečný. 

Horatius, Ódy II, 1 O, 13 

Urologické minimum 

Urologické komplikace jsou na prvním místě z příčin, které prokazatelně zkra
cují život paraplegika. 

Správným přístupem k řešení urologických problémů jsme schopni prodloužit 
délku života paraplegiků tak, aby se přiblížila délce života nepostižených. 

Urologická péče o jedince s míšním poraněním není zatím dnes všeobecně na 
takové úrovni, jakou bychom si představovali. Chybí dispenzární péče s pravidel
ným sledováním všech po poranění míchy. Paraplegik sám se musí naučit znát re
akce těla, rozpoznat příznaky počínající uroinfekce.V pravidelných intervalech by 
se měl podrobit kompletnímu urologickému přešetření. 

Následující řádky by měly být přínosem k získání informací o anatomii /sklad
bě/ močové soustavy, její funkci, vyšetřovacích postupech, které bývají doporučo
vány, aby každý porozuměl základnímu názvosloví. Důležité jsou příznaky urolo
gických chorob u akutních a chronických míšních postižení, které by měly 
nemocného přimět k vyhledání lékaře. 

Anatomie a fyziologie močové soustavy 
Močové ústrojí se skládá z ledvin, pánviček ledvinných, močovodů, močové

ho měchýře a močové trubice. 
Ledviny mají fazol ovitý tvar. Jejich velikost je 1 1x5x3 cm a váha 1 30-170 gra

mů. Jsou uloženy po obou stranách páteře ve výšce od Th 1 2-L 3 /dvanáctý hrud
ní až třetí bederní obratel/. Pravá ledvina bývá uložena o něco níže než levá. 

Ledvinami protéká krev, z níž se složitým procesem flltrace, selektivní rezorpce 
a exkrece tělo zbavuje škodlivých látek prostřednictvím takto vznikající moče. 

Ledvina vylučuje dvě důležité látky: erytropoetin, který se účastní krvetvorby, 
a renin, který má význam na udržení krevního tlaku při jeho poklesu. 

Ledvinná pánvička je součástí odvodného systému ledviny. Má nálevkovitý 
tvar a přechází do močovodu 

Močovod odvádí moč z pánvičky do močového měchýře. Je to svalová rourka 
dlouhá 25-30 cm a široká 4-5 mm. Podle toho, kudy prochází, se dělí na část břiš
ní, pánevní a krátkou část, která prochází stěnou močového měchýře. Za svého 
průběhu má močovod tři zúžení a tři ohyby. 

Močový měchýř je dutý svalový orgán, ve kterém se shromažďuje moč. Svalo
vina měchýře se aktivně zúčastňuje na vypuzování moče. Močový měchýř má ka
pacitu přibližně 200-350 ml. Měchýř se nachází v oblasti malé pánve. U muže je 
v sousedství močového měchýře ampula chámovodu, semenné váčky, prostata 
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a konc.:Cn 1 k,  u ženy pochva, děloha a konečník. Svalovinu měchýře tvoří tři vzá
j<.·mn(· pospojované vrstvy hladkého svalstva. Funkčně tvoří tzv. vypuzovací 
syst t ·n•  sva l /m. detrusor vesicae/, při jehož stahu /kontrakci/ se močový měchýř 
vypr:tZ< Jnujc. 

··�t· n ska močová trubice je  vývodná močová cesta dlouhá 4-5 cm. ústí v po
scvn •  předsíni 2-3cm pod poštěváčkem. 

M užská močová trubice je vývodná močová a pohlavní cesta. Měří 24-25 cm 
a má esovitý tvar. Začíná vnitřním ústím /ostium urethrae internum/ v močovém 
měchýři a končí ústím na žaludu penisu /ostium urethrae externum/. Podle svého 
průběhu se dělí na čtyři části. Má dvě zakřivení a tři přirozená zúžení. Na tuto sku
tečnost je třeba myslet při katetrizaci močového měchýře. Esovité zakřivení se vy
rovná zdvižením pohlavního údu nebo ztopořením. 

Příznaky urologických chorob 
Zvýšená teplota se vyskytuje u akutních zánětlivých onemocněních ledvin, pro

staty, též varlat a nadvarlat. 
Teplota až 40°C se vyskytuje u akutních hnisavých onemocnění ledvin, nad

varlat nebo prostaty. Hubnutí, nechuť k jídlu, celková slabost, chudokrevnost se 
objevují u těžších ledvinových onemocnění, při poškození funkce ledvin chro
nickým zánětlivým procesem. Nucení na zvracení, zvracení, zastavení střevní čin
nosti se objevuje při ledvinové kolice a akutním zánětu pánvičky ledvinné a led
viny /pyelonefritida/. Bolest je fenomén, který při tetraplegii či paraplegii 
v závislosti na výšce poranění a charakteru postižení nemusí být přímo pociťo
ván při ztrátě cítivosti v příslušené oblasti . Spíše se objeví přenesená bolest v ne
postižené oblasti, např. bolest hlavy. Bolest ledviny /nefralgie/ se lokalizuje zevně 
od páteře pod 1 2 .  žebrem. Může vystřelovat směrem k pupku. Odlišit je nutno 
bolesti hrudní páteře. 

Bolest při ledvinové kolice, kterou způsobí zaklíněný kamének, krevní sraženi
na či hnisavá zátka, je křečovitá, prudká, vzniká náhle a šíří se od úhlu mezi 
1 2 .  žebrem a páteří, podél močovodů a močového měchýře, u muže do penisu 
a šourku, u žen do velkých stydkých pysků. U lidí s míšním postižením je její vní
mání závislé na zachované cítivosti. Pomoci mohou přídatné příznaky - zrychlené 
dýchání, nucení na zvracení a zvracení. Příčinou koliky je překážka, která ucpává 
močovod a znemožňuje tak normální odtok moče z pánvičky. Podstatou koliky je 
prudké zvýšení tlaku moče nad překážkou, zvýšení peristaltiky /rytmické smršťo
vání svalstva/ a křeč /spazmus/ svaloviny pánvičky nebo močovodu. Lokalizace 
bolesti závisí na místě překážky. Někdy bývá obtížné odlišit bolest při postižení or
gánů břicha. 

Bolest při přeplněném močovém měchýři u těch, co mají zachovanou cítivost, 
zpí'1sobuje tupou bolest v podbříšku, u jedinců se ztrátou cítivosti se dostavují bo
kst i h lavy, mravenčení v obličeji či dochází ke zvýraznění spazmů, může se obje
vit  nucení na zvracení a poruchy rytmu stolice. 

Změny kvality a množst ví moče jsou nejdůležitějším ukazatelem, zvláště u para
p legiků, kteří jsou zvyklí kvalitu moče sledovat. 

H 

Pyúrie znamená nález bílých krvinek - leukocytů v moči. Je příznakem zánětu 
močových cest. Naši pacienti nám hlásí " makroskopickou" pyúrii, pouhým okem 
viditelnou zkalenou moč . "Mikroskopická" pyúrie je zjistitelná laboratorním vyšet
řením močového sedimentu. Hematúrie znamená přítomnost krve v moči. Je to 
velmi důležitý a závažný příznak. Příčiny, které k hematúrii vedou, jsou různé - zá
nět, nádor, kámen. 

Hemoglobinúrie znamená přítomnost červeného krevního barviva hemoglobi
nu v moči. Tento nález se objevuje při některých infekčních onemocněních 
a otravách. 

Uretroragie spočívá v krvácení z močové trubice i mimo akt močení. Nejčastěji 
vzniká při poranění močové trubice. 

Při sedimentúrii zjištujeme v močovém sedimentu velké množství krystalků so-
li. Jednotlivé druhy krystalků mají svůj chrakteristický tvar, který zjišťujeme mik
roskopickým vyšetřením. 

Zdravý člověk močí 4-5x denně, za 24 hodin vymočí 1 500-2000 ml moče. 
Polyúrie znamená zvýšené množství moče za 24 hodin. Je častá u pacientů 

s cukrovkou, přičemž někdy může jít o jeden z prvních příznaků tohoto onemoc
nění. 

Oligúrie znamená pokles moče pod 300 ml za 24 hodin. Setkáváme se s ní 
u velké ztráty krve či vody z organismu při šoku či průjmech. 

Anúrie je stav, kdy nemocný vůbec nemočí, má prázdný močový měchýř, např. 
při výrazném poklesu krevního tlaku, při poškození ledvin či při oboustranném 
útlaku močovodů /prerenální, renální, subrenální/. 

Poruchy močení při urologických chorobách 
časté /polakisúrie/ a bolestivé /strangúrie/ močení se objevuje při zánětlivých 

chorobách močového měchýře. 
Opožděné /retardované/ močem je stav, kdy od nutkání na močení do začátku 

močení uplyne jistá doba potřebná k překonání překážky v močové trubici nebo 
krčku močového měchýře. Bývá příznakem zvětšené prostaty /benigní prostatic
ká hyperplazie/, objevuje se i u paraplegiků. Při prodlouženém močení bývá 
proud moče tenký a na vyprázdnčn1 močového měchýře je potřebný delší čas. 
Setkáváme se s ním u zvětšení prostaty, zúžení močové trubice a při nervových 
/neurogenních/ poruchách močení. 

Inkontinence je definována jako stav nedobrovolného úniku moče. Klasifikuje
me ji podle výsledků urodynamickcho vyšetření na urgentní, reflexní, stresovou 
a z přetékání. Městnání /retence/ mo(·c v močovém měchýři může být úplné či 
neúplné. Při úplném městnání se pacient nemůže vymočit. Při neúplném městná
ní zůstává po vymočení určité množst v •  moče v močovém měchýři - hovoříme 
o reziduu, zbytkové moči. 

U paraplegiků zjišťujeme poměrnč často,  že nedochází k úplnému vyprázdnění 
močového měchýře používanými technikami. To je jedna z příčin opakovaných 
/recidivujících/ zánětů. Množství zbyt kovc moče nejčastěji zjišťujeme katetrizací 
či ultrazvukem. 
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e t  u •� t c )c l y  v u rologU 
I re 1 1 j -.pol I Va Vl: vyšetření pohledem, pohmatem a poklepem.Vy

k d d n y, t l locový měchýř, močovou trubici. Prostatu vyšetřujeme 
m'11 1 1  d o  kont:čníku. 

\' V fle l f e ' l l l  I I I O<.' l' 

Gílf! t l l  odh(-ru je stanovit množství některých složek v moči /kvalitativní vyšet
u:u í/, :tjbr it množství látek vyloučených močí za určité časové období /kvantita-
r lv r u  vyšl't ření/ a zjistit infekci močových cest /bakteriologické vyšetření/. 

O<.lbčr moče na kvalitativní vyšetření se provádí po očištění zevního ústí močo
vc trubice a vymočením do určené nádobky. 

Při odběru moče na kvantitativní vyšetření se moč sbírá nejčastěji 24 hodin. 
Obvykle se moč sbírá od 6 hodin jednoho dne do 6 hodin dne druhého. V 6 hodin 
prvního dne se pacient vymočí na toaletě. Od té doby sbírá moč do sběrné nádo
by. Naposledy se do ní vymočí v 6 hodin druhého dne. 

Odběr moče na bakteriologické vyšetření se provádí z tzv. středního proudu 
moče. Moč se odebírá do sterilní nádobky. Po očištění zevního ústí močové trubi
ce se střední proud moče zachytí do sterilní nádobky. Při odběru nesmí dojít ke 
kontaminaci /znečištění vzorku/. 

Moč na toto vyšetření lze odebrat i pomocí cévky zavedené močovou trubicí 
do močového měchýře /katetrizace močového měchýře/ nebo suprapubickou 
punkcí močového měchýře. 

Protože v normální močové trubici se nachází mnoho mikroorganismů, pozitiv
ní nález při bakteriologickém vyšetření ze středního proudu moče nebo cévková
n í nent dl'tkazem skur d·nt.• infekce. Počet bakterií do 1 0  000 v 1 ml moče svědčí 
> zut·(·isll 'na  pri odhnu, počet od 1 0  000 do 1 00 000 bakterií v 1 ml vyžaduje opa

kova l vyM' I rc l l r  M t"IZl· :tnam<:nat buď znečistění, nebo infekci. Teprve počet nad 
I 00 000 h.t k l ni t  v I ml :m.uncná močovou infekci. 

V dia).;no�l i< ,. 1 1 1o<. ow in h.:kcc je nejdůležitější kvantitativní bakteriologické vyšet
kn • k u l t  tv.tt ' "·' p•'•d . •d 1 .1 ur(·etll citlivosti mikroorganismů na protibakteriální léky. 

Proi OI<; l ". k h.ri<. :-c! mohou množit i po odběru, je třeba čas mezi odběrem 
.1 t t .l l l !\) li WI (� ' "  c lo l a i K u�l l on.: co nejvíce zkrátit. 

n:a�ujc slabě kysele. PH moče kolísá od 4 do 8, v průmě
�ív islosti na stravě, zvyšuje se také při infekci. 

C l t C I I I k k l' VyŠc t řcnt  I I I O<.' t ' 
BÍ lkovina v moči neprn�ahujc za 24 hodin 30- 1 60mg. Zvýšené hodnoty nachá-

H•l 

zíme u různých druhů onemocnění ledvin /glomerulonefritida, nefrotický syn
drom atd/. 

Dále sledujeme cukr v moči. Důležité je odlišit mimoledvinovou příčinu, např. 
při cukrovce, a cukr v moči ledvinového původu /toxické poškození ledvin/. 

Ketonové látky zjišťujeme při špatně kompenzované cukrovce, hladovění, ho
rečce a nadměrném požití tuků. 

Mikroskopické vyšetření moče se provádí po zcentrifugování moče mikrosko
pickým vyšetřením močového sedimentu. 

Sleduje se přítomnost červených krvinek /norma do 0-2 na zorné pole/ bílých 
krvinek /norma 0-5 na zorné pole/, epitelových buněk, bakterií, krystalů a válců. 

Význam má nález válců /kromě jednoho druhu hyalinních/, který vždy svědčí 
pro onemocnění ledvin. Naopak nález krystalů v močovém sedimentu není důkaz 
přítomnosti kamene. 

Funkčními zkouškami vyšetřujeme funkci ledvin. Sledujeme schopnost ftltrač
ní, koncentrační a vylučovací schopnost ledvin. 

Rentgenové vyšetření 
Začínáme vždy provedením přehledného snímku břicha. 
Vyšetřovacích metod s použitím kontrastní látky je daleko více. Dělíme je na 

dvě skupiny podle toho, jakým způsobem se kontrastní látka, pomocí které zobra
zíme vyšetřovaný orgán, dostane do organismu. Při použití vylučovacích metod se 
látka podá do cévního systému /do žíly/. 

Při instrumentačních metodách se látka dostane do močových cest přímo pou
žitím speciálních nástrojů a pomůcek. 
. Z vylučovacích metod se nejčastěji používá urografie. Metoda využívá schop

nost ledvin v krátkém čase vyloučit kontrastní látku, kterou je sloučenina jódu. 
Urografie poskytuje přesnou informaci o ledvinách a močových cestách. 

K instrumentálním metodám patří pyelografie a ureteropyelografie k vyšetření 
horních močových cest - pánvičky ledvinné a močovodu. Cystografie, uretrogra
fie a uretrocystografie nám podá informaci o dolních močových cestách /močová 
trubice, močový měchýř/ za použit • kontrastní látky. Ta se při vyšetření horních 
močových cest podává přes cévku zavedenou pomocí cystoskopu do pánvičky či 
močovodu. Při vyšetření dolních močových cest se zavádí kontrastní látka pomo
cí cévky přes močovou trubici do močového měchýře. 

Angiografické vyšetřovací metody, kdy pomocí kontrastní látky sledujeme cév
ní systém vyšetřovaného orgánu, nepat řt k rutinním metodám, které mají své pou
žití u paraplegiků. 

Radionuklidová vyšetření se používajt při funkčním, ale i zobrazovacím vyšetře
ní ledvin a močových cest. Radiačnč zatčžují pacienta méně než rentgenologická 
vyšetření. Principem je zavedení radíofarmaka do žíly a sledování pomocí gamaka
mery a počítače. Výsledkem je radioncfrografická křivka, která se skládá ze tří čás-
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l l  a < Java nam informaci  o funkčním stavu ledviny a funkci vývodných močových :c:-t . l J našich pacientů toto vyšetření doporučujeme alergikům na jód, u kterých ndze provc:->t urografů, k vyšetření poruch odtoku moče z horních močových ·cst :a u vyše t ření funkce ledvin. 

U l t razvukové vyšetření patří k nejčastěji používaným u pacientů s míšní lézí. Vyhodou je, že nezatěžuje pacienta použitím kontrastní látky, umožňuje rychlou diagnostiku a někdy lze pod kontrolou ultrazvuku provádět některé vyšetřovací i léčebné zákroky /např. punkce/. 
Podstatou vyšetření je schopnost ultrazvukového vlnění pronikat lidkým tělem. Zdrojem ultrazvuku je piezoelektrický krystal, který se nachází ve vyšetřovací sondě. Ultrazvukové vlny se na rozhraní tkání s rozličnou hustotou odrážejí, sonda je opět zachytí a elektronicky zpracovává tak, že na televizní obrazovce vzniká průřezový obraz orgánů a útvarů. 
Pomocí ultrazvuku vyšetřujeme ledviny, močový měchýř, prostatu a semenné váčky, z pohlavních orgánů muže varlata, nadvarlata, mužský pohlavní úd. 

Počítačová tomografie CT se začala v klinické praxi uplatňovat od počátku 
70. let.Je to rentgenologická vyšetřovací metoda, která využívá k tvorbě výsledné
ho obrazu počítač. CT vyšetření je přínosem při diagnostice nádorů, cystických 
útvarů a dalších onemocnění. 

Nejmodernější zobrazovací metodou je magnetická rezonance. Používáme ji 
v urologii vzácně, jen v těch případech, kdy vyšetření uvedenými metodami ne
přineslo diagnostický výsledek. 

Endoskopické vyšet řovací metody jsou určeny k vyšetření močového měchýře, močové trubice, močovodu a panvičky pomocí nástrojů /endoskopů/ díky optickému systému a přenosu sv<:·t I f l .  Za pomoci endoskopie se provádí i operační výkony. 
U paraplegiků toto vyšct f·ent  používáme u opakovaných chronických zánětů močových cest, neurogenn jch poruch močení, při podezření na nádor močového měchýře. Ve stadiu akut n tch zanč t tJ se tato metoda nesmí používat, protože by mohlo dojít k rozsevu mikroorganismů. 

U rodynamické vyšetře n •  
Urodynamika j e  nauka o t ransportu moče. Urodynamické vyšetřovací metody upřesňují diagnostiku a zlepsuj j h:čebné možnosti poruchy funkce dolních močových cest. 
Poruchy močení nejsou bdnym problémem pouze jedinců s postižením míchy, ale i pacientů s roztroušenou sklerózou, cukrovkou, nádory míchy, úrazy pánve. Komplexní urodynamickt· vyšetření zahrnuje měření průtoku moče, měření zbytkové moče po vymočení, rnčřcnt t lakového proftlu v močové trubici /proftlometrie/, plntcí cystometrii, kdy se mčřt vztah tlaku v močovém měchýři a objemu močového 
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měchýře. Elektromyograficky /zaznamenáváním činnosti svalových proudů/ se snímá 
aktivita z příčně pruhovaného svěrače. Manometrickoprútoková studie se synchron
ním záznamem elektromyografie svěrače a měření prtltoku moče a tlaku v močovém 
měchýři a konečníku umožňuje zhodnotit funkci dolních močových cest. 

Urologická problematika u akutních a chronických míšních postižení 
Urologické problémy patří pro svou závažnost na první místo v seznamu kom

plikací, které, pokud nejsou adekvátně řešeny, mohou vést až k ohrožení života 
postiženého. 

V akutním poúrazovém období poruchu horních močových cest - ledvin, pán-
viček a močovodů - nepozorujeme. 

Rozhodující jsou poruchy vyprazdňování močového měchýře, které jsou pravi-
delným průvodním jevem poranění míchy. 

Poruchy funkce dolních močových cest se v současné době shrnují pod název 
neurogenní či neuropatický měchýř. 

V různé míře je u postižených porušená jímací i vyprazdňovací funkce močo-
vého měchýře provázena poruchou svěračového mechanismu. Druhotně pak vy
vstává nebezpečí ohrožení funkce ledvin. špatné vyprazdňování močového mě
chýře vede k rozšíření horních močových cest, zpětnému toku moče do ledvin, 
vzniku infekce, což vše ohrožuje ledvinu. 

U nemocného se neurogenní měchýř projevuje poruchami močení od retence 
/zadržení, městnání/ moče, obtížné vyprazdňování moče až k neschopnosti moč 
zadržet, příznaky infekce močových cest a v zanedbaných případech známkami 
selhání ledvin. 

Optimálním cílem urologické léčby je normalizace močení a ochrana ledvin, 
přičemž ochrana ledvin je na prvním místě. Největší riziko pro pacienta s míšním 

·postižením, který přežije prvních šest měsícú, je zhoršení funkce ledvin. 
Cílem včasného léčení je zabránění vzniku močové infekce tím, že dosáhneme 

adekvátní vyprazdňování močového měchýře. Je nezbytné odhalit včas močovou 
infekci, vesikoureterální reflux /zpčt ný tok moče z močového měchýře do močo
vodů a pánviček/, aby se snížilo riziko pyelonefritidy /zánět ledvinné pánvičky 
a ledvin/ a jejích vážných následktt 

Po každém míšním traumatu náskdujc spinální šok, který trvá různě dlouho 
/týdny/. Každý detruzor v tomto období se chová jako areflexní. Měchýř je ato
nický /ochablý/ a má velkou kapaci t u .  Cím lepší je ošetřování a čím výše je po
ranění, tím rychleji atonie ustupujc a objeví se první stahy měchýře . Během šo
ku se somatické reflexy /aná l n t ,  bulbokavernózní/ objevují dříve než 
vegetativní. 

Základem urologické péče je adckva t ní katetrizace močového měchýře.V tom-
to období přechodně zavádíme permanent ní /trvalý/ katétr či moč odvádíme po
mocí suprapubické drenáže /nad sponou stydkou 2-3 cm punktujeme močový 
měchýř, zavedeme hadičku, kterou je moč odváděna/. Cévku ponecháme většinu 
času uzavřenou a vypouštíme ji v pravidel ných intervalech, abychom zabránili ne
zvratnému zmenšení kapacity močového měchýře. Co nejdříve odstraňujeme tr-
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valý kat C: t  r a začínáme provádět intermitentní /zde pravidelnou/, sterilní a šetrnou 
katt:t ri:t..td močového měchýře. 

Nt:jprw katetrizaci provádí zdravotnický personál, později tuto techniku zvládne 
p:tdc..•nt se zachovalou funkcí rukou sám. Autokatetrizaci provádíme ve čtyřhodino
vydl intervalech tak, aby náplň měchýře nepřesáhla jeho maximální kapacitu, která 
je u muže 400 ml. Denní množství moče by mělo být kolem .2000 ml. Správně urče
ný interval katetrizace chrání močový měchýř před roztažením /distenzí! stěny s ná
slednou ischémií, která usnadňuje invazi bakterií do krevního oběhu, a naopak bak
terie, např. z konečníku, se mohou šířit do močových cest. Riziko infekce je při 
intermitentní katetrizaci nižší než při zavedeném trvalém katétru. 

Během nemocničního pobytu pravidelně jednou týdně provádíme vyšetření 
moče, včetně bakteriologického. Infekci léčíme dle výsledku citlivosti vykultivo
vaného kmene na antibiotika. 

Z hlediska prevence tvorby kamenů je nutné zajistit pravidelný příjem tekutin 
3-4 litrů za 24 hodin. Riziko litiázy /tvorba kamenů/ je nejyšší časně po úraze a je 
dáno zvýšeným vyplavováním vápníku ze skeletu při immobilizaci. Proto je důle
žitá včasná rehabilitace svalů, u tetraplegiků formou masáží. Tetraplegici mají ne
frolitiázu /ledvinové kameny/ 3,5 x častěji než paraplegici. 

Rozlišujeme podle konceptu základního reflexu mikce, který je lokalizován do 
míšních segmentů S 2-S 4, tyto typy neurogenního měchýře dle Borse: 

1 .  Neurogenní měchýř vzniklý jako následek míšní léze horního motoneuronu, 
tj . supranukleární léze nad S 2-S 4 segmenty míchy /odpovídá obratlům 
Th 1 1 -L 1 /, je urodynamicky charakterizován hyperaktivitou detruzoru. Kli
nicky býval označován jako automatický, reflexní, hypertonický měchýř; tyto 
termíny se dnes již nemají používat. 
Detruzor je hyperakt ivnt ,  t zn .  že během plnění dochází k jeho mimovolným 
stahům /kont rakcun/, k tcrc mohou být provokovány kašlem, změnou polohy, 
poklepem na stčnu hřišn t ,  rychlým plněním atd. 
Měchýř reaguje na vykh:pavání podbříšku, tzv. "trigerování" v pravidelných 
intervalech. Nácvik provadt zdravotní sestry a rehabilitační pracovnice. 

2 .  Neurogenní měchýř vznikly jako následek léze dolního motoneuronu, tj . nuk
leární a infranukleárnt kz<: pod segmenty S 2-S 4 míchy. 
Urodynamicky se jedna o hypoaktivní detruzor. V klinice je opět chybně uží
ván chabý, hypotonicky mcchýř. 
Při plnění měchýře se nc.·objeví žádná kontrakce. Při močení kontrakce detru
zoru rovněž chybí. 

Močový měchýř vyprazdnujeme pomocí manuální exprese - Crédého manévr -
- nebo břišním lisem. 

Močení /mikce/ zah r n u j e.· t ř i základní děje :  
uvolnění svěrače, snížení t laku v močové trubici, zvýšení tlaku v močovém mě-
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chýři. Za normální situace při naplnění močového měchýře dojde ke kontrakci 
/stahu/ svaloviny močového měchýře /detruzoru/, uzavírací tlak močové trubice 
klesá, aby byl umožněn průtok moče. 

Hyperaktivní uzavírací mechanismus spočívá v současné kontrakci detruzoru 
a svěrače, nedojde tedy k relaxaci /uvolnění/ svaloviny svěrače.  Současný stah 
se nazývá detruzoro-sfinkterická dyssynergie . Tot o  je hlavní problém lézí nad 
S 2-S 4 segmentů míchy. D"úsledkem rostoucího tlaku v močovém měchýři vzni
ká reflux, zpětný tok moče do horních močových cest s rizikem poškození led-
vin. 

Léčba hyperaktivního detruzoru je medikamentózní /podávání parasympatoly-
tik a spasmolytik, beta-mimetik, či alfa-lytik - Dibenylin/ či operační. Ovlivnit hy
poaktivní detruzor můžeme farmakologicky /parasympatomimetika, inhibitory 
acetylcholinesterázy - Ubretid/, použitím intermitentní katetrizace močového mě
chýře, operací či elektrostimulací. 

Zatímco v nemocnici provádíme intermitentní sterilní katetrizaci, v domácích 
podmínkách intermitentní čistou katetrizaci. Cévky se uchovávají v pouzdru, 
před a po použití se omyjí teplou vodou a jednou týdně se sterilizují varem. 

Pokud je muž inkontinentní, moč nekontrolovaně odchází, a proto musí nosit 
kondomový urinal. Kondomový urinal je kondom, na jehož špičku je připojena 
hadička, pomocí které je moč odváděna. 

Další možností je použít papírové pleny, které na náš trh dodává řada firem. 
Použití těchto pomůcek vede k odstranění handicapu nekontrolovaného úniku 

moče na veřejnosti a paraplegik se múže bez obav oddat společenskému životu. 
Pacienti s míšním postižením by měli být urologicky sledováni po zbytek života. 

Za osm týdnů po zranění se doporučuje provést první urodynamické vyšetření 
a urografů. Jednou měsíčně by bylo vhodné provést vyšetření močového sedi
mentu a bakteriologické vyšetření moče. 

Každého půl roku je doporučeno vyšetřit ureu, kreatinin, jaterní testy a krevní 
obraz. První urologická kontrola by se měla uskutečnit za 3-6 měsíců po propuš
tění z nemocnice, potom nejméně jednou ročně po dobu osmi až deseti let a dále 
alespoň každé dva roky. 

Roční sledování by mělo zahrnovat stanovení funkce ledvin a urodynamické vy-
šetření, ultrazvukové vyšetření a v prí'thchu prvních deseti let každé dva roky urogra
fické vyšetření. Urodynamické vyšetrcnt by mělo být provedeno šest měsíců po pro
puštění z nemocnice a poté pravidel ne: jednou ročně u pacientů s lézí nad křížovým 
centrem mikce, kteří mají detruzoro sflnkterickou dyssynergii a jsou ohroženi vzni
kem refluxu.Tato opatření pomohou urdt ty nemocné, kteří budou velmi pravděpo
dobně mít dlouhodobé problémy a muM byt podrobně sledováni. 

Technika autokatetrizace močoveh o  rnechýře 

Guttmann dokázal zavedením přísnč stcrilní metody intermitentního cévková

ní snížit riziko močových infekcí u paraplcgiků. Cévkování ve Stoke Mandeville 

bylo doslova obřadem. Správně prova<.lčnou katetrizací je možno riziko infekce 

snížit na minimum. 
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< :cvkova nt m uže: muž předkožku penisu stáhne dozadu, třikrát provede dezin
f(·kd zcvn t ho ust í močové trubice a žaludu. Do močové trubice instiluje lubrikač
l l t  gd /napr. Mezokain gel/. Pravou rukou chytí cévku asi 6 cm od jejího konce do 
s teri l n t  pinzety či rukavice, levou rukou vloží druhý konec cévky mezi prostřední
(·ck a malíček pravé ruky. Prostředníčkem a prsteníčkem levé ruky uchopí a na
t ahne penis, aby došlo k vyrovnání močové trubice, zároveň palcem a ukazová
kem drží žalud tak, aby se pootevřelo zevní ústí močové trubice. Cévku muž 
zlehka zavádí močovou trubicí do močového měchýře. Správné zavedení je potvr
zeno, když odtéká moč cévkou. 

Cévkování ženy je jednodušší. Žena roztáhne velké pysky, zevní otvor močové 
trubice a vulvu omyje dezinfekčním roztokem. Konec cévky namočí do lubrikač
ního gelu a cévka se přes krátkou močovou trubici zavede do močového měchý
ře. 

Uroinfekce 
Uroinfekce jsou běžným problémem u pacientů v akutním a postakutním sta

diu, stejně tak u chronických pacientů. 
Na vzniku se podílí porucha vyprazdňování močového měchýře, s ní existence 

močového rezidua. Při přeplnění močového měchýře vznikají v jeho sliznici trhli
ny /ragády/, které jsou vstupní branou infekce. Od 1 . ledna 1 993 do 3 1 . 3 . 1993 by
lo na Spinální jednotce úrazové nemoctůce v Brně provedeno celkem 547 kulti
vačních bakteriologických vyšetření. 

Vzorků kultivačně pozitivních, tedy kontaminovaných mikroorganismy, bylo 
72,8 %. Sterilních vzorků bylo 27,2 %. 

Nejčastěji prokázaným mikroorganismem byly bakterie ze skupiny Enterobac
ter-Klebsiel la,  dále Proteus hauseri, Pseudomonas aeruginoza a Enterococcus spe
cies.Ve 23 % vzorkl'• byl vyhodnocen více jak jeden původce. U chronických paci
entů je spekt rum si ršt . K výše uvedeným přistupují Escherichia coli, 
Streptococcus, Staphylocm'cus aureus a další. U všech nemocných infekci přelé
čujeme antibiotiky pri pozi t ivním nálezu leukocytů !bílých krvinek/ v močovém 
sedimentu a při koncent raci bak t erií více jak 1 00 000 v 1 ml, a to dle citlivosti. Při 
problémech konzul t uj<:nw vzdy antibiotické centrum 

K příznakům aku t m ho zančt u močového měchýře patří zkalená, páchnoucí 
moč, častější močení, nčk<.ly holcst i hlavy. Teploty u běžného a nekomplikované
ho zánětu močového mčchyí·c nebývají. Pokud se objeví, signalizuje to postižení 
zánětem horních močovych n·st . Bolesti u pacientů s míšním postižením nemo
hou být objektivním ukaza t el e m .  M ůže se objevit pocení, zvýšení krevního tlaku, 
zarudnutí v obličeji, bolest hlavy, svalové spazmy. Je nutno provést vyšetření mo
čového sedimentu a baku :riologické vyšetření moče. 

Léčba spočívá v reži movc:m opatření - dodržení klidového režimu, podávání 
zvýšeného množství t ekut in  a antibiotik dle citlivosti. Strava je vhodnější ne
dráždivá a nemocný by sc mčl vystříhat kávy, alkoholu, kořeněných jídel, čoko
lády, kakaa a kouření. Po přcléčení infekce provádíme kontrolní vyšetření mo
če. 
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Chronický zánět močového měchýře vzniká u paraplegiků většinou z dlouho
dobého dráždění /močové reziduum, cizí těleso - katétr atd./ a jako následek 
špatně léčeného akutního zánětu. 

Příznaky jsou jako u akutního zánětu, ale vyjádřené s menší intenzitou. 
Diagnózu stanovujeme vyšetřením močového sedimentu a bakteriologickým 

vyšetřením moče, endoskopickým vyšetřením močového měchýře /cystoskopie/ 
a rentgenovým vyšetřením močového měchýře /cystografie/. Léčba těchto zánětů 
je dlouhodobá s častějším doléčováním pomocí malých dávek antibiotik či che
moterapeutik. 

Chronické záněty jsou považovány za prekancerózy /mohou vyústit ve zhoub
né bujení/. U paraplegiků je riziko vzniku zhoubného nádoru močového měchýře 
asi 20krát častější než u běžné populace. 

Urologické problematice byl na tomto místě dán prostor, protože zde je spolu
práce pacienta s lékařem velmi dílležitá. Při pocitu jakéhokoli dyskomfortu, kalné, 
páchnoucí moče, horečce či třesavce je nutno vždy myslet na infekci močových 
cest. Okamžité vyšetření urologem je nezbytné. čím dříve je léčení zahájeno, tím 
méně komplikací paraplegika čeká v budoucnu. 

Prevence pozdních urologických komplikací spočívá v dispenzární péči s pra
videlnými kontrolními vyšetřeními dle uvedeného harmonogramu. Paraplegik má 
pít nejméně tři litry tekutin den ně v pravidelných dávkách. Poslední denní příjem 
tekutin by měl být asi v 19 hodin, aby do rána nedocházelo k přeplnění močové
ho měchýře. Pravidelný příjem tekut in a jídla musí být vypěstován. Paraplegik by 
měl přijímat nedráždivou stravu pět krát denně s dostatečným obsahem bílkovin. 
Z urologického hlediska nedoporučujeme alkohol, s výjimkou občas podané skle
ničky piva. 

Pokud si jedinec s míšním poranění navykne pozorovat sám sebe, své tělo a tě
lesné pochody, pozná infekci již při jejím začátku. Čím dříve dojde k léčbě, tím je 
lepší výhled do budoucnosti .  Jde nám o to, aby kvalita života paraplegika byla 
v rámci daných možností co nej lcpšt . 
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Závěr 

"Každý zraněný s poškozením míchy nebo kaudy, který má zachovánu inervaci 
horních končetin a je schopen a ochoten vzhledem ke své inteligenci spolupra
covat, může vést po správném ošetřování normální společenský život a může se 
podle svých schopností i živit, "  napsal Američan Donald Munro již v roce 1 943. 

Musíme si být vědomi, že paraplegie zůstane paraplegií. Syndrom úplného pře
rušení míchy je zatím léčebně neovlivnitelný. Na celém světě se investují značné 
finanční částky do výzkumu regenerace míchy. Sám americký prezident Clinton 
věnoval na tento výzkum velkou finanční částku. K tomu ho inspiroval tetraplegik 
"Superman" Christopher Reev. 

Jestliže je nemocný brzy postaven před krutou realitu, může zareagovat výraz
nou depresí. Správně podaná informace ve správný čas je důležitá pro získání spo
lupráce a možnosti uspořádat si život bez klamně očekávaného zlepšení. 

Někteří paraplegici zpočátku touží chodit pomocí podpůrných aparátů, chůzi 
kladou na první místo hodnotového žebříčku. Po určité době poznají, že je mno
hem méně namáhavý a bezpečnější pohyb na vozíku. Hodnotový systém se mění 
a přední místa zaujímají partnerský a sexuální život, touha po vlastních dětech, za
městnání, koníčky, přátelé, sport . . .  

Snad se mi podařilo odpovčtkt našim klientům na otázky, se kterými se běžně 
nesvěřují. Až nyní vidím, jak nckhkc bylo přizpůsobit formu a obsah na jedné 
straně pro naši širokou klientelu, na druhé straně pro kolegy paraplegiology. Řada 
našich pacientů má znalosti na vdtni dobré úrovni. Proto jsem ponechala v textu 
i obtížnější pasáže. Myslím, že otazky sexuologických a andrologických aspektů je
dinců s poúrazovou transverzálnt mtšnt tézí byly rozebrány dostatečně. Léčebné 
možnosti nabízíme ve srovnatclnt.· kvali tč,  jako jinde ve světě. Cílem bylo ukázat 
jedincům po poranění míchy, že jcjkh problém není ojedinělý ani výjimečný a že 
mají možnost žít život bez "bariér" , k t <.·rc si bohužel mnohdy sami staví. 

žít obyčejný lidský život vedle toho, koho máte rádi, život naplněný láskou, po
rozuměním a tolerancí, ale také dčt mi,  prací, starostmi i radostmi, to je to, po čem 
každý sní s otevřenýma očima v ncmo<.·nici brzy po úraze, kdy se spánek ne a ne 
dostavit. A jen v koutečku se objevtJjc t ouha po úspěchu a taky penězích. Ale i to
to se daří. Kontakty s vámi, kteří jst<.· prošli naší nemocnicí, nás v tom utvrzují. 
A jak řekl klasik: "Nic nedal život smrt<: l n t k tJm bez velké námahy . . .  " 

Přejeme si, aby v naší republ ice vznikla síť spinálních jednotek tak, aby péče 
o jedince s míšním postižením byla dost upná všude a pro všechny. Za tímto úče
lem podalo vedení Spinální jednotky v Brnč návrh spinálrubo programu, který ad-
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resovalo Ministerstvu zdravotnictví české republiky. Spinální program představu
j<: :-.ou<.'aM Národního plánu opatření pro snížení důsledků zdravotního postižení. 
Prlj:• t y  hyl usnesením vlády ČR č. 493/93 ze dne 8. 9. 1 993. Podle tohoto plánu by 
mela hyt zajištěna dostupnost léčebné a ošetřovatelské péče pro všechny typy 
zdi'�IV( ) tního postižení.Jde o podporu vzniku specializovaných center pro snížení 
dtislcdků chronických a náhle vzniklých zdravotních postižení. Dispenzární péče 
by měla být samozřejmostí. Není zodpovědné člověka s l:níšním postižením za
chránit a pak ho ponechat jeho osudu. 

Přeji si, aby tato knika přispěla k větší informovanosti terapeutů i klientů a po
mohla jim najít řešení některých problémů, které jsou stále tabuizovány. 

Slovníček cizích slov 
A 

afferens-aferentní - přinášející, přívodný 
afrodiziaka - látky zvyšující sexuální apetenci 
AID - oplození semenem dárce 
AIDS - získaný syndrom ztráty imunity, virov· 

onemocnění, zatím nevyléčitelné. Dia
gnosticky se provádí průkaz HIV I , 
protilátek krevním vyšetřením 

anatomie - členění, rozdělování, nauka o nor
mální skladbě těla 

androgeny - mužské pohlavní hormony, nej
významnější je testosteron 

anejakulace - chybění výronu semene, cjaku 
lace 

anorpsmie - neschopnost dosáhnout c u�a:.mu 
antidepresiva - léky užívající se prl l<:<.'h<· <k 

prese 
antikoagulační fannaka - léky snlžujt<."t  krev 

ní srážlivost 
antikoncepce - soubor metod :.mdujtctch 

k zabránění početí 
anúrie - zástava vylučování mo<"'t' 
anxieta - strach 
anxiolytika - léky odstraiíuj •c.: • 1>1 r.tt•h 
apatie - netečnost, lhost cjnuM , m·vn tmavu1>t 
apetence - chuť 
artefidální ejakulace - aru.·llc:l.t l l., umdy, 

zde použití medictnskych nu tod k 1t'l 
kání ejakulátu - :.pcttult ml 1 1 \ l lÚ'. 
/elektrostimulace, vibn>:.tl t ln tl.t� t'/ 

asistovaná reprodukce - metody k do:..t:h·n•  
koncepce u těch párů, kde :.oulo/1 m· 
dojde k otěhotnění. Jsou tu k< d u l<' 

postupy, které vyžadují bc1.pro1>tlctln1  
manipulaci se zárodečnými htu\k.uul 
spermiemi či vajíčky /metody l l  J l , l V I , 

ICSI - viz/ 
astenospermie - snížená pohyblivoM I t�pcr 

mií pod 50 % 
atrophia - zmenšení normálně vyvlnull'ho 

orgánu nebo jeho části 
autoaplikace - aut os - sám, sám si pro v .u ll 

aplikaci /zde autoaplikace injekct· <lo 
topořivých těles/ 

azoospermie - nepřítomnost spermií v cjak u· 
látu 

B 
bazální teplota - teplota lidského těla nam 

řená po nejméně šesti hodinách těles 

ného klidu, měří se většinou ráno po 
probuzení 

benigní hyperplazie prostaty - nezhoubné 
zvětšení prostaty 

c 
cervikální - krční 
cervix !dtložníl - hrdlo, krček děložní 
CNS - zkratka pro centrální nervovou sousta

vu - mozek a míchu 
cunn1llngus - dráždění pohlavních orgánů 

ženy ústy muže 
cystografie - rtg vyšetřovací metoda, kdy se 

pomocí kontrastní látky zobrazí močo
vý měchýř 

D 
dekomprese - uvolnění zúženého páteřního 

kanálu, zúžení po poranění páteře na
stává posunem poraněného úseku pá
teře či uložením kostních úlomků 
v prostoru páteřního kanálu 

dekubit - proleženina, vzniká v místech, kde 
je kost blízko povrchu a kde nejvíce 
působí tlak váhy těla. Vzniká působe
ním tření, nevhodnou podložkou, 
s podpůrným vlivem stolice, moče, po
tu. Prevencí je polohování. Léčba je 
konzervativní a chirurgická. Infikovaný 
dekubit může vést ke smrti nositele. 

deprese - sklíčená, smutná nálada, neschop
nost prožívat radost spojená s pocitem 
sníženého sebevědomí, často sebeob
viňování, neschopnost vykonávat běž
nou činnost, druží se s nezájmem 
o sex, nespavostí, často se objevují se
bevražedné úvahy 

dettuzor - sval, vypuzovač močového měchýře 
diagnóza - rozpoznání nemoci a jmenné ur

čení nemoci 
dysfunkce - poškozená, porušená činnost 
dyssynergie detruzoro-sfinkterická - poruše

ná koordinace činnosti vypuzovače 
a svěrače, vede k poruše vypuzování 
moče, k jejímu úniku do horních mo
čových cest, vzniku infekce a možnos
ti poškození funkce ledvin 

E 
cfferens - eferentní, odvádějící, vývodný 
cjalrulace - výron semene 
ejakulát - semeno, sperma 
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C'kkt mt·j<�knh•t·c- vybavení semene elektric
kou .. 1 1 1 1 1 ul. •c  1 pomocí sondy zavedené 
du k1 1111  nuk1 1  

• i lhulltJu c· V I IH  U IUU ,  pochod, který vede 
1, ll, l uH  tH t'i :t.lho tělesa, embolu, po
"' hujtt t l lo M' krevním proudem, např. 
' n t ho l k  plicnkc - vmetnutí nejčastěji 
l\ 1 1  v t n  M .l zc·n iny do plicní tepny 

1 1 1 lu  y11 - l ld-.1\ y "a rodt.:k na počátku vývoje 
c 1 1 1 lu vt l•t r:amdrr - t mnsfer embrya speciál

• • Í • I I  k.u t:l rt' l l l  do dčlohy ženy, oplození 
• ,• ·''"t ryhova nt �e děje mimo tělo 

1 1 1 . 1 1  � > /' op lod l lt' l l l  v<.· zkumavce"/ 
• pr \ 1 1 1  1 .1 /t < J. • k t i l.l<'<.·, kontrakcí ampul 
r ; I U I I II IVI H i i"l , ( I I O'ol a l y, Semenných VáČ
J</r ,, ' " '  1 r .t l 1 1 n ll  /l .izck se ejakulát do
:.I Ú \ ,1 du l l l l li�I IVt: l l' l l hi"'' 

,- l l � 

l opr u e r l t 

crotogl"nnl :l()ny - r � � ÍSI I• , Ic j h;l ri. tl r·:'lzdění ve
dt k .,, 'I I I .Í i n í n n r  V /, r l l�t:n i  

erektllru dyNftmkc c l rHpf r t r  ' "  t ,  neschop-
nost dw •. d 1 1 " "  11 :r,l • • J if l l r 1 1 t vťdoucího 
k uskul('( l l t l l t  l ltipnkr • l l '-• ho sexuální
ho styku 

estrogeny - zemkl" puh l :• vn l v.• jdníkové 
hormony, je] it hí h l .u l lna kul l  .. a během 
menstruačn l l 1o t yk l u  

experiment - pokus 

expulze - druhá fáze cj.• k � r l.11 < • V} puzení se-
mene močovou l r uhlr i l l .tVt'nck čin
ností svalů 

F 
felace - orální praktika, d r.t/dt 1 1 1  poh lavního 

údu muže ústy ženy 
feminní typ - ženský 
fertilita - plodnost, schopnost /( llo tl l l  potomka 
fertilizace - oplodnění, po(TI • .  -.pojc:ní sper-

mie a vajíčka 

(nl 

fertilizace in vitro - IVF - oplodnění ve zku
mavce, metoda léčby neplodnosti, kdy 
je z vaječníku ženy lékařským výko
nem odebráno vajíčko a oplodněno 
mimo její organismus 

fibróza - zmnožení vaziva ve tkáni, zde v topo
řivých tělesech a jejich obalech účin
kem injekční léčby, řídká komplikace 

fimóza - zúžení předkožky, kterou nelze pře
táhnout, je nutno řešit operací, u 67 % 
mužů se zhoubným nádorem penisu 
byla v předchorobí fimóza 

frekvence pohlavního styku - častost pohlav
ních styků, počet pohlavních styků za 
jednotku času 

frenulum - uzdička, kožní řasa spojující žalud 
a předkožku 

Freud Sigmund - zakladatel psychoanalýzy, 
českého původu, rodák z Příboru, žil 
ve Vídni 

frustrace - stav porušené psychické a citové 
rovnováhy člověka vzniklý nenaplňo
váním nebo mařením nějaké důležité 
potřeby, zklamání 

folikul - dutinka ve vaječníku, kde probíhá 
zrání vajíčka 

FSH - folikuly stimulující hormon, je nezbyt
ný pro růst folikulu a dozrávání vajíčka 
u ženy a u muže ovlivňuje zrání sper
mií /konverze spermatid ve spermie/ 

fyziologie - nauka o funkcích zdravého orga
nismu 

G 
ganglion - nervový uzel 
gestageny - skupina ženských pohlavních 

hormonů /např. progesteron/, vznikají 
ve vaječnících a po oplození v placen
tě, jejich funkce spočívá v přípravě 
a udržení těhotenství 

GnRH - gonadotropiny uvolňující hormon, ří
dí vyplavování FSH a LH - hormonů 
hypofýzy 

H 
halo-extenze - u ležícího pacienta je vytvo

řen tah na krční páteř v ose těla pomo
cí třmene přišroubovaného k halo-ob
jímce 

hematúrie - přítomnost červených krvinek 
v moči 

hemoglobinúrie - přítomnost červeného 

krevního barviva hemoglobinu v moči 
heterosexuální - sexuální orientace na part

nery opačného pohlaví, erotická při
tažlivost osobami opačného pohlaví 

homosexuální - sexuální orientace na part
nery stejného pohlaví, erotická přitaž
livost osobami stejného pohlaví 

hormon - chemická látka, vzniká ve žlázácl• 
s vnitřní sekrecí a prostřednictvtm 
krevního oběhu se dostává k bui'lkam, 
které na ni reagují 

humánní choriový gonadotropin /hCG/ -
hormon produkovaný začát kem 1 t' 1 10 
tenství, ještě před vznikem placc:nly, 

stimuluje vaječníky k produkci hormo 

nů /estrogenu a progestemnu/ nei'byt 

ných pro udržení těhotcnstvt ,  J�· vyha 
čován močí, kde je jeho /.Vyst·na 
hladina při těhotenském 1 t'sl u t hika 

zem těhotenství 
hypertonický - hypertonla, zvyi-c.·n• svalové.' 

ho napětí 
hypofýza - podvěsek mozkovy , kdt• se uvol 

ňují hormony FSI I ,  1 .1 1 , prolak l l n  

hypospadie - vývojová od< l lylk. l  po:-.t lh u jící 
1 z 500 narozcnych t. l l l .qwC• ,  pmjl'VU 

je se chybnym v y u  .. l t' l l l l l l  1 1 1 o�'ovc 

trubice na spodn • sl r.uu poh l.l v t l lho 

údu 
hypotalamus - část mozku kolem l rc· t i  komo 

ry, vzniká zde Gn R l l 
hypotenze - nízký krevní t lak 
hypotonický - hypotonia, sntžt:nť sva low na 

pětí, tonus 

Ol 
chámovod - transportní cesta spnm íi  1 n .1t l 

varlete, ampula chámovodu 1 von n· 

zervoár spermií 
chlamydie - mikroorganismy para'/lt 1 11 H  • 

uvnitř buněk 
chromozomy - nitkovité útvary v bum:� nyt h 

jádrech, které jsou nositeli dědlťnyd 1 ,  
genetických informací 

I 
ICSI - intracytoplazmatická injekce spcrmk 

do vajíčka, metoda asistované repro 

dukce používaná tam, kde muž ma vd 
mi špatnou kvalitu spermií /nízky po 

čet i pohyblivost/ 
imise /penisu/ - zavedení 

implantace - zanoření oplozeného vajíčka ve 
sliznici dělohy 

impotence - crektilní dysfunkce, neschop-
nost dosáhnout ztopoření 

indukovat, indukce - navodit, vyvolat 
inervace - nervové zásobení svalů, orgánů 
lnfcrt..lJita - nc:plodnost , neschopnost zplodit 

potomka 
Injekce - vpraven• tekutých látek s léčebným 

l'tčinkem do tčla 
inkontinence - neschopnost udržet moč 
Inseminace - zavedení spermií speciálním 

nástrojem místo pohlavního styku s cí
lem dosáhnout oplození a otěhotnění 

intra.kavemózní /injekce/ - do topořivých tě-
les aplikovaná injekce za účelem dosa
žení erekce 

ischemická choroba srdeční - omezení nebo 
zastavení /infarkt srdeční/ přívodu 
krve k srdečnímu svalu 

IlJI - intrauterinní inseminace, zavedení sper
mií pomocí tenkého katétru do dělohy 
veny 

K 
kauda - ocas, ohon, označení konečných vý

běžků, k equina - koňský ohon, sou
bor bederních a křížových kořenů 
míšních nervů 

katetrizace - cévkování, zavedení cévky do 
dutého orgánu 

kavernózní nervy - inervují topořivá tělesa, 
houbovité těleso a žalud penisu; účast
ní se nervově-cévní reakce, která je 
podstatou ztopoření I" topořivé" nervy I 

koitus - pohlavní styk, spojení pohlavních or-
gánů penisu a pochvy 

koncepce - početí, oplodnění 
kontrakce - svalový stah 
kontraktura - trvalé postavení kloubu v urči

té poloze s omezením jeho pohybli
vosti 

konzervativní léčení - nenásilný, pozvolný, 
nekrvavý způsob léčení, zde bez pou
žití operačního výkonu 

L 
lamina - zadní kostní kryt míchy, oblouk 

obratle, trnové výběžky a interverteb
rální klouby 

l:uninektomie - odstranění těchto zadních 
struktur a odhalení míchy 
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U l · l i tu  l 1 1 i1.1< tu hormon hypofýzy, u žen je 
uc 1hyt uy pm dozrávání vajíčka a jeho 
uvul m'u t , 11 mužů stimuluje Leydigovy 
h 1 1 1 1 lo. y  v:• rlt.:te k produkci testoste
• w • u  

hunhtaln( - hc<.lcrní 

M 
kullnní typ - mužský 

micha - svazek nervových vláken, je uložena 
v páteřním kanálu, končí ve výši 
obratle L 1 -L 2, v meziobratlových 
otvorech vystupují z míchy míšní ner
vy, které jako periferní nervy motoric
ké ovlivňují činnost svalů, senzitivní 
cítivost a vegetativní činnost vnitř
ních orgánů 

mikce - močení 
menstruace - pravidelně se opakující odlučo

vání děložní výstelky provázené krvá
cením, dochází k němu u netěhotných 
žen a je známkou, že je žena v plod
ném věku, začíná v pubertě mezi 
1 1 .- 16. rokem a končí v menopauze 
mezi 45.-55. rokem 

metabolismus - látková přeměna v živých 
tkáních 

motorika - hybnost 

N 
nekoitální - sexuálního vybit i  je dosahováno 

jinými způsoby ncz soulozt, např. orál
ní, manuální 

neurogenní - nervový 

o 
oligoastenospermie - sni:ú·na koncentrace 

/množství spermií/ s jc.·Jkh sníženou 
pohyblivostí 

oligospermie - snížená kon<.:c:nt r.•cc 1 množ-
ství spermií/ pod 20 mil/ ml  

oligúrie - snížené vylučován•  mo<.'t• 
orální - ústy 
orgasmus - pocitové vyvrchuklit �cxuálních 

pochodů následovant uvuluc.�ním se
xuálního napětí 

ovulace - uvolnění zralého vaJ •<'k.• z folikulu 
ve vaječníku, je regulovano hormo
nálně a dochází k nému přibližně 
uprostřed menstruačntho cyklu; po
kud nedochází k ovulaci, nclze otě
hotnět 

08 

p 
paraplegie - transverzální míšní léze s ochr

nutím dolních končetin /z řečtiny para 
- na obou stranách, z řečtiny plégé- rá
na/, oboustranná obrna, ochrnutí kon
četin 

parasympatikus - autonomní nervstvo opač
ného účinku než sympatikus 

penis - pyj, mužský pohlavní úd 
peristaltika - rytmické smršťování hladkého 

svalstva, např. trávicí trubice, je vůlí ne
ovlivnitelné 

plexus - pleteň, nervový svazek 
polyúrie - zvýšené vylučování moče 
posturá1ní hypotenze - snížení krevního tla-

ku při rychlé změně polohy těla z vo
dorovné do svislé 

priapismus - ztopoření trvající déle jak 6 hodin 
prolaktin - hormon produkovaný hypofýzou 
prolongovaná erekce - zde ztopoření trvající 

po aplikaci injekce do topořivých tě
les od 4 do 6 hodin 

prostaglandin E 1 - látka tělu vlastní s účin
kem na činnost řady orgánů, zde pro
staglandin E 1 ,  chemicky připravený, 
nazývá se Alprostadil, má vazodilatační 
působení, rozšiřuje cévy, aplikuje se in
jekcí do topořivých těles v rámci léč
by impotence, vyvolává ztopoření 

PSA - specifický prostatický antigen 
psychogenní ztopoření - vzniká na podkladě 

psychogenních erotických podnětů, 
mí'šní centrum je v segmentech 
Th 1 2-L 1 

psychoterapie - léčebné působení pomocí 
psychologických metod 

puberta - období dospívání 
punkce transvaginální - vpich jehlou přes 

poševní stěnu 
pyúrle - přítomnost bílých krvinek - leuko

cytů v moči, známka zánětu 
pyelografie - rtg metoda, kdy se po aplikaci 

kontrastní látky zobrazí pánvička led
vinná 

R 
reflex - nervový děj, reakce na podráždění 
reflexní ztopoření - ztopoření vznikající 

na podkladě dráždění pohlavního 
údu, odkud nervový vzruch jde ner
vovou cestou do reflexního centra 
ztopoření v rmse /S2-S4 segmenty/ 

a odtud k topořivým tělesům penisu 
regrese - návrat na nižší stupeň vývoje 
rehabilitace - obnovení původního stavu; dá

vá si za cíl vrátit nemocného co nejdří
ve do normálního života, doslova ná
pravné lékařství 

rektum - konečník 
rektoskopie - vyšetření konečníku pomocí 

optického systému 
reoperace - znovu provedený operační výkon 
resocializace - je součástí rehabilitace, cílem 

je začlenit člověka /zde s tělesným po 
stižením/ znovu do společnosti, a<.la1 
tovat se na následky míšního ponmčru 

sakrální - křížový 
senzitivita - cítivost 

s 

sexuální dysfunkce - poruchy S(:xur.lmch 
funkcí, kvantitativní porucha !lcxu:ílnf 
výkonnosti 

simultánní orgasmus - souča�né proil lý or-

gasmus obou partnen"t 
spermatogeneze - vývoj spermk 
spermie - mužská pohlavnl bur\ku 
spermiogram - rozbor cj�tkul!ll u  ke zjl�tcn r 

všech jeho složek 
spinální jednotka - oddčlcni pro u u <jut JX )r:tnčni 
stabilizace /páteře/ - opcr:tčni vykuta ,  kdy jt· 

páteř zpevněna vnitřně nalu:rt"nyml 

dlažkami a šrouby; vykon uuw:ir'naj 
včasné zahájení rehabillta·· 

sterilita - neplodnost 
stimulace - podráždění 
subklinická I varikokéla/ - neprojnujil 1 llc.· 

klinicky zjevnými příznaky 
suiddium - sebevražda 
sym.patikus - týkající se sympatického nnv 

stva vegetativního nervového l!yl'lk mu 

symptom - příznak 

T 
terapie - léčba 
testosteron - mužský pohlavní hormon 
tettaplegie - úplné přerušení krční nHchy 

s ochrnutím horních i dolních kon<.'<· 
tin /z řečtiny tetra - čtyři, plégé .r.1 
na/, stejný význam má quadrupkJ.tk, 
z latiny quadruplus - čtyřnásobný 

těhotenské číslo - %  ze 100 žen, které otěhot 
ní při používání určité antikoncepčnt 
metody jeden rok 

torakální - hrudní úsek páteře 
transverzální míšní léze - úplné přerušení 

míchy v horizontální rovině se ztrátou 
hybnosti, cítivosti a svěračových funk-

í pod místem postižení 
tdglycerldy - tuky 
trombóza - tvorba krevní sraženiny v cévách 
ttombo.Oebitis - zánět žil provázený vznikem 

trombu - krevní sraženiny 

u 
urodynamika - nauka o transportu moče, 

urodynamické vyšetřovací metody 
upřesňují diagnostiku a zlepšují léčeb
né možnosti poruchy funkce dolních 
močových cest /močový měchýř, mo
čová trubice/ 

urografie - zobrazení ledviny rtg snímkem 
po nitrožilním vstřiknutí kontrastní 
látky, jež se ledvinou vylučuje 

uroinfekce - infekce močového ústrojí 

v 
vagina - pochva 
vaječník - párový orgán umístěný po obou 

stranách dělohy, místo zrání vajíček 
a tvorby ženských pohlavních hormo
nů estrogenů a progesteronu 

vajíčko /oocyt/ - ženská pohlavní buňka 
varikokéla - druh žilních městků - varixů, 

které postihují žilní systém nejčastěji 
v oblasti levého varlete; porucha může 
mít důsledky v narušení mužské 
plodnosti a může způsobovat bolesti 
v šourku 

varle - párový orgán uložený v šourku, místo 
vývoje spermií a tvorby testosteronu 

vaskulámí - cévní 
vazoaktivní - ovlivňující cévy 
vegetativní - týkající se vegetativního, útrob

ního nervstva, sympatiku a parasympa
tiku, udržující život a růst bez závislos
ti na vůli 

vertikalizace - postupné uvádění do vzpříme
né polohy pacienta pomocí vertikali
začního lůžka v rámci rehabilitace 

vesikoureterální reflux - zpětný tok moče 
z močového měchýře do močovodu 
případně i ledvin, které tímto poško
zuje 

vibrostim.ulace - zde vybavení ejakulátu vitr 
račním drážděním 
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Svaz paraplegiků 

byl založen v únoru 1990 jako občanské sdružení lidí ochrnutých po poranění 
míchy. Sdružuje členy z celé české republiky. Jeho cílem je hájit zájmy lidí s tímto 
zdravotním postižením, pomáhat jim vytvářet podmínky pro co nejrychlejší a ús
pěšný návrat po úrazu zpět do běžného života a pomáhat i později v průběhu dal
šího života s řešením závažných problémů, které vztůkly v důsledku zdravotního 
postižení. 

Svaz paraplegiků vychází z přesvědčcnt, že člověk s transverzální nusní lézí mů
že a má právo žít kvalitním aktivním životem - v rodině, v zaměstnání, ve volném 
čase vyplněném zájmy a koníčky, stejně jako všichni ostatní lidé. Aby toho dosáhl, 
potřebuje pomoc- svého okolí, nás všech. 

V roce 1994 otevřel Svaz paraplegiků s pomocí pana Zdeňka Svěráka Centrum 
informací a pomoci Paraple. 

Je to místo, kam se pro radu nebo pomoc může obrátit každý, kdo se po pora
nění míchy nebo z jiného důvodu pohybuje pomocí ortopedického vozíku. 

Centrum Paraple nabízí lidem na vozíku: 

1. poradenství a zprostředkování pomoci v následujících oblastech: 
sociálně - právní 
rehabilitace včetně nácviku soběstačnosti 
rodina, partnerské vztahy a rodičovství 
psychické problémy 
výběr a získání technickych a kompenzačních pomůcek 
odstranění architektonkkych bariér 
specializovaná zdravotm péče 
doprava, úpravy automobilů 
rekvalifikace a přípn1va na zaměstnání 
sport, rekreace, volny čas 

2. léčebné náčiní a nácvik soběstačnosti (pro klienty z Prahy a okoh) 

3. sedmidenní intenzivní rehabilitaCnt pobyty, zaměřené na zlepšení fyzické a 
psychické kondice a na nácvik soh(·stačnosti (pro klienty z celé české re
publiky) 

Budete-li chtít bližší informace, zatcldbnujte nám nebo napište. 

Naše adresa: 
Svaz paraplegiků - Centrum Praplc 
108 00 Praha 10,Umuzská 471 
tel./fax: 02-771478,02-777973,02-77378 

-
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Vedoucí C<:ntra: PhDr. Alena Kábrtová 
N:• uvl·dcnc adrese můžete také získat členskou přihlášku. 

l<:nrm Sv�•zu paraplegiků se může stát občan české republiky, který se po po
l":lll("lll m�<:hy pohybuje pomocí ortopedického vozíku. 

V současné době připravujeme přestavbu budovy Centra Paraple a rozšíření je
ho činnosti. Rádi bychom v blízké budoucnosti zajistili pro naše klienty ze vzdále
nějších míst republiky možnost alespoň několikadenního pobytu v Centru po do
bu konzultací s klientem a jeho rodinou. 
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lktail monochromní keramické vázy zArezza 

) . stol<.:t1 př.n.l 

Reliéf nymfy a Satyra z Grimaniho oltáře 

z Augustovy doby- l. století př.n.l. 

CÉVNÍ ZÁSOBENÍ 

MÍCHY 

A.SPINALIS 

OBALMÍŠNÍ 

- ARACHNOIDEA 

MÍŠNÍ GANGLION ',,, 

PŘÍČNÝ 

VÝBĚŽEK ...... 

PREDNf MÍŠNÍ 

MJSNf NEHV 

MÍŠNÍ OllAL 

-TVRDA 
PLENAMÍŠNÍ 

.... KLOUBNÍ VÝBĚZEK 

OBLOUK OBRATLE 

--- TRNOVÝVÝDEZEK OBRATLE 

Anatomie mt<:hy 
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semenný váček 

prostata 

chámovod '� 
šourek .. 

nadvarle -------+--+-

varle \\ u · 

Anatomie mužského pohlavnmo ústrojí 

pochva 

močový měchýř 

• stydká kost 

penis 

močová trubice 

topořivé těleso 

houbovité těleso 

• děložní krček 

Anatomie ženského pohlavního ústrojí 

močovod • 

močový • 
měchýř 

ledvina • 

pánvička • 

• žíla 

• tepna 

• močová trubice 

Anatosnlt: mo( ovd \o u�trojí 



Al Topořivá tělesa v klido
vém stavu 

Bl Relaxace hladkého sval
stva topořivých těles po 
aplikaci intrakavernózní 
injekce prostaglandinu El 

Prostaglandin El 
Caverject 

Al Aplikace intrakavernózní injekce Jékan ' l l l  t nt l l\ . 1 1 1 1  
BI Technika autoaplikace int rakavernozn1 in j, '' '  ,. 



A c 
Penilní endoprotéza 
1. Reze·rvoár 
2. Cylindrické duté válce 
]. Pumpa 

Princip funkce podtlakového pří
st roje k dosažení erekce 

Elektroejakulační přístroj, 
Seager Model 1 4  

- · · ·· .... r:- � ,.. 
7 °C -

Přístroj k vibrostimulad 



Ejakulát získaný 
elektroejakulací 

� � 

Promytí a centrifugace 

Zpracování ejakulátu získaného elektroejakulací 

� Výborná kvalita: 
homologní inseminace 

� 

� 

Přijatelná kvalita: 
oplození in vitro klasickou 
metodou (IVF) 

Spatná kvalita: 
oplození intractoplasma
tickou injekcí (ICSI) 

spermie vypuzená z pipety do cytoplasmy 
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držák 

oocyt v n H: ta f:1zi II s pólovým tělískem 

Intracytoplazmatická injekce spnm ic 

hlavička krče.: k 
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akrozóm 

Mužská pohlavní buňka sperm i· ·  

bičík 
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pipeta pronikající 
do oocytu 

\c� 
�A 
� 

I 

\ 1  
---- o 

/ \� 
Variace poloh pri �cxuálním styku 
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čas klidu a pohody v rodině 
paraplegika 

Rehabilitace ve vodě 
Tenisový turnaj 
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