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Souhrn  

  
Úvod: Karcinom děložního hrdla je často diagnózou velmi mladých, 

sexuálně aktivních žen. Radikální hysterektomie, jako základní 

léčebná modalita v časných stadiích onemocnění, umožňuje dosažení 

velmi příznivých onkologických výsledků. Na druhé straně má také 

svou nezanedbatelnou morbiditu, která se týká především dysfunkcí 

močového měchýře a rekta, lymfedémů a zhoršení sexuálního života 

pacientky.  

 

Metodika: Pro prospektivní analýzu byla využita data 41 pacientek, 

které podstoupily radikální hysterektomii pro karcinom děložního 

hrdla, 49 pacientek podstupujících prostou hysterektomii pro benigní 

gynekologické onemocnění a 53 zdravých kontrol. Pacientky 

vyplnily dotazníky týkající se sexuálních funkcí a kvality života před 

operací a následně 6 a 12 měsíců po operaci. 

 

Výsledky: Nejdůležitějším zjištěním byl průkaz dlouhodobého 

a signifikantního zhoršení objektivní vzrušivosti u pacientek po 

radikální hysterektomii (p = 0,041). Dále byl zaznamenán pokles 

sexuální touhy a vyšší frekvence bolestí během sexuálních aktivit. 

V souboru žen po prosté hysterektomii byl trend výskytu sexuálních 

obtíží klesající, především snížení frekvence výrazné dyspareunie.  

 

Souhrn: Radikální hysterektomie pro karcinom děložního hrdla 

představuje riziko vzniku poruch vzrušivosti, pokles libida 

a zhoršení dyspareunie. Psychosexuální poradenství snižuje 

frekvenci časných pooperačních obtíží v sexuálním životě. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: dyspareunie, karcinom děložního hrdla, 

porucha sexuální touhy, porucha vzrušivosti, prostá hysterektomie, 

psychosexuální poradenství, radikální hysterektomie 
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Conclusion 

  
Background: Cervical carcinoma is frequently diagnosis of young, 

sexually active women. Radical hysterectomy, as a basic therapeutic 

modality of early stages of cervical cancer, has very positive 

oncogynaecologic results. On the opposite site it has it´s significant 

morbidity including bladder and rectal dysfunctions, lymphedemas, 

and deterioration in patient´s sexual life.  

 

Methods: Data of forty one patients undergoing radical hysterectomy 

for cervical cancer were used for analysis, as well as data of forty 

nine patients undergoing simple hysterectomy for benign 

gynacologic disease and fifty three healthy controls Participants 

filled out sexual function and quality of life questionnaires before 

surgery and three and six months postoperatively. 

 

Results: The most important finding was statistically significant 

worsening in objective arousal in cervical cancer patients 

(p = 0,041). Also decrease in libido and higher frequency of 

dyspareunia was registered. Patients undergoing simple 

hysterectomy showed decreasing trend in sexual dysfunctions, 

mainly in severe dyspareunia. 

 

Conclusions: Radical hysterectomy for cervical carcinoma has a risk 

of arousal disorder, libido decrease and worsening of dyspareunia. 

Psychosexual counselling decreases frequency of early postoperative 

sexual dysfunctions. 

 

 

KEY WORDS 
arousal disorder , cervical cancer, dyspareunia, psychosexual 

counselling, radical hysterectomy sexual desire disorder, simple 

hysterectomy,  
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1. Úvod 

 Karcinom děložního hrdla je celosvětově na druhém místě v příčině 

úmrtí na zhoubné nádory žen. Často se jedná o diagnózu velmi 

mladých, sexuálně aktivních žen.  

 V časných stadiích tohoto onemocnění (FIGO stadia IA2 – IIA2) je 

základní léčebnou modalitou radikální hysterektomie se 

systematickou pánevní lymfadenektomií. Adekvátní operační léčba 

umožňuje dosažení velmi příznivých onkologických výsledků, má 

však také nezanedbatelnou morbiditu, která se týká především 

dysfunkcí močového měchýře a rekta, lymfedémů a v neposlední 

řadě i zhoršení sexuálního života pacientky [Cibula, 2010; 

Vrzáčková, 2010].  

 Sexuální dysfunkce jsou velmi často poddiagnostikovány 

a nedostatečně léčeny. Nejčastěji operované ženy trpí poklesem 

libida, dyspareunií a poruchou vzrušivosti pochvy. K objektivnímu 

posouzení frekvence a závažnosti sexuální morbidity chybí v dnešní 

době dostatek kvalitních prospektivních studií, řada prací je 

retrospektivních, porovnává malé a různorodé soubory a často 

analyzuje společně ženy premenopauzální a postmenopauzální či 

ženy bez sexuálního partnera [Bergmark, 1999; Jensen, 2004; 

Frumovitz, 2005; Janda, 2004; Pieterse, 2006; Lindau, 2007; Park, 

2007; Burns, 2007].  

 Frekvence sexuálních obtíží po radikální hysterektomii představuje 

nezanedbatelný medicínský problém. Vhodně načasované 

psychosexuální poradenství, ideálně zahrnující celý pár, by v rámci 

komplexní onkogynekologické péče mohlo snížit incidenci 

a závažnost sexuálních dysfunkcí mělo být nedílnou součástí 

komplexní onkogynekologické péče o pacientky po operační léčbě 

karcinomu děložního hrdla. 

 

2. Cíle a hypotézy výzkumu 

 Hlavním cílem našeho výzkumu bylo prospektivně porovnat 

sexuální morbiditu po radikální hysterektomii nebo radikální 

trachelektomii u pacientek se zhoubnými nádory děložního hrdla či 

endometria s pacientkami s benigním gynekologickým 

onemocněním léčenými prostou totální hysterektomií. Dalším cílem 

studie bylo prospektivně porovnat sexuální morbiditu po radikální 

chirurgické léčbě u onkogynekologických pacientek s kontrolní 

skupinou zdravých, věkově srovnatelných žen a dále sexuální 
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morbiditu pacientek s benigním gynekologickým onemocněním 

léčených prostou hysterektomií s kontrolní skupinou zdravých, 

věkově srovnatelných žen.  

 V neposlední řadě byla cílem studie i snaha o zvýšení 

informovanosti pacientek o míře rizika rozvoje sexuálních dysfunkcí 

po terapii zhoubných a nezhoubných gynekologických onemocnění. 

Naší hypotézou byl pozitivní vliv psychosexuálního poradenství na 

snížení frekvence sexuálních dysfunkcí u pacientek podstupujících 

radikální hysterektomii.   

 V literatuře bylo již opakovaně doloženo, že pacientky nemají 

dostatek informací o vlivu zhoubného gynekologického onemocnění 

a jeho terapie na sexuální funkce [Frumovitz, 2005; Lindau, 2007; 

Matulonis 2008]. Pro většinu zdravotníků je toto téma považováno 

za příliš senzitivní či dokonce trapné. Předpoklad ostychu pacientek 

podělit se se svými sexuálními obtížemi však nebyl potvrzen ani 

v prospektivních studiích, pacientky samy uváděly vysoký zájem 

o konzultace v oblasti sexuality [Andersen, 1983; Lindau, 2007; 

Mirebeau-Beale, 2009]. Až třikrát větší riziko sexuální morbidity 

bylo navíc sledováno u žen, u kterých problematika v rámci terapie 

konzultována nebyla [Park, 2007].  

 Vstupní hypotézou v naší práci byl předpoklad, že po provedení 

radikální hysterektomie bude přítomen signifikantně významnější 

pokles sexuálních funkcí – především vzrušivosti a dyspareunie - 

oproti skupině zdravých žen i oproti skupině žen po provedené 

prosté hysterektomii. Naopak po prosté hysterektomii bylo v souladu 

s daty, která již byla v předchozích studiích opakovaně doložena, 

předpokládáno zachování nebo dokonce vzestup sexuálních funkcí 

[Rhodes, 1999; Carlson, 1997; Roussis, 2004; Goetsch, 2005]. 

 

3. Charakteristika souboru a metodika 

 

3.1 Charakteristika souboru 

 V období od 4/2009 do 11/2011 byla v Onkogynekologickém centru 

Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy v Praze u celkem 102 pacientek provedena radikální 

hysterektomie nebo radikální trachelektomie pro karcinom děložního 

hrdla ve FIGO stadiu IA2 - IIB.  

 Celkem 41 pacientek splnila vstupní kriteria a byla zařazena do 

studie: věk 20 - 50 let, sexuální partner/partnerka v posledních šesti 
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měsících, invazivní karcinom děložního hrdla FIGO stadia IA2 až 

IIA2, plánovaná operační léčba v rozsahu radikální hysterektomie 

(s nebo bez adnexetomie) nebo radikální trachelektomie, schopnost 

dorozumět se česky a vyplnit dotazník a podepsaný informovaný 

souhlas. 

 V souboru pacientek po prosté hysterektomii bylo vybráno celkem 

49 žen, které ve stejném období podstoupily abdominální, 

laparoskopickou nebo laparovaginální operaci na našem pracovišti. 

Vstupními kriterii pro výběr pacientek do studie byly: věk 20 - 50 

let, sexuální partner/partnerka v posledních šesti měsících, benigní 

gynekologické onemocnění, plánovaná prostá hysterektomie (s nebo 

bez adnexektomie), schopnost dorozumět se česky a vyplnit dotazník 

a podepsaný informovaný souhlas. 

 Jako kontrolní skupina byl vybrán reprezentativní vzorek zdravé 

populace ve srovnatelném věkovém rozmezí 20 - 50 let splňující 

vstupní kriteria: sexuální partner/partnerka v posledních šesti 

měsících, absence akutního nebo chronického gynekologického 

onemocnění, děloha in situ, schopnost dorozumět se česky a vyplnit 

dotazník a podepsaný informovaný souhlas. 

 Vylučujícími kriterii pro všechny skupiny byly recidiva zhoubného 

nádoru, jiné maligní onemocnění, psychiatrické nebo neurologické 

onemocnění. 

 

3.2 Metodika 

 

3.2.1 Skupina pacientek s karcinomem děložního hrdla 

 Pacientky s karcinomem děložního hrdla byly osloveny po 

dokončení stagingových vyšetření při předoperační konzultaci 

v onkogynekologické ambulanci Gynekologicko – porodnické 

kliniky VFN a 1. LF UK. Účast ve studii byla každé pacientce 

náležitě vysvětlena a souhlas s účastí byl následně stvrzen podpisem 

informovaného souhlasu. Každá pacientka vyplnila sadu otázek 

v tzv.„Dotazníku před operací“ - EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-

CX24. Další dotazníky pacientka obdržela při kontrole v rámci 

pooperačního sledování za 6 a za 12 měsíců po operaci. Všechny 

pacientky měly k dispozici elektronický a telefonický kontakt pro 

případné otázky, všem pacientkám byla nabídnuta, v případě zájmu, 

osobní konzultace. 
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3.2.2 Skupina pacientek s benigním gynekologickým 

onemocněním  

 Pacientky s benigním gynekologickým onemocněním byly 

kontaktovány ve všeobecné gynekologické ambulanci 

Gynekologicko – porodnické kliniky VFN a 1. LF UK během 

ordinačních hodin určených pro indikace k operačním výkonům. 

Účast ve studii byla pacientkám náležitě vysvětlena a souhlas 

s účastí byl následně stvrzen podpisem informovaného souhlasu. 

Každá pacientka vyplnila sadu otázek v tzv. „Dotazníku před 

operací“ - EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CX24. Další dotazníky 

pacientka obdržela poštou spolu s předem ofrankovanou obálkou za 

6 a za 12 měsíců po operaci. Všechny pacientky měly k dispozici 

elektronický a telefonický kontakt pro případné otázky, všem 

pacientkám byla nabídnuta, v případě zájmu, osobní konzultace. 

3.2.3 Kontrolní skupina 

 Kontrolní skupina byla selektována ze zaměstnankyň 

gynekologicko-porodnické kliniky a jejich rodinných příslušnic. Pro 

účely srovnání byly vybrány ženy ve věku odpovídajícímu 

zkoumanému souboru gynekologických pacientek.  

 

3.3 Sledované parametry a jejich vyhodnocení 

 

3.3.1 Dotazníky sexuálního chování 

 Ve studii byly použity čtyři druhy dotazníků – dotazník před 

operací, dotazníky za 6 a za 12 měsíců po operaci a dotazník pro 

kontrolní skupinu. Dále pacientky vyplnily validizované dotazníky 

v plném znění - EORTC QLQ-C30, EORTC QLQ-CX24 a PISQ12, 

a to před operací i během sledování 6 a 12 měsíců po operaci.  

3.3.1.1 Dotazník před operací  

 Dotazník před operací se skládá z otázek sledujících sexuální 

aktivitu ženy, sexuální frekvenci, sexuální praktiky, libido, 

vzrušivost, sexuální dysfunkce (poruchy libida, poruchy dosažení 

orgasmu, dyspareunie, lubrikace pochvy) a sexuální uspokojení 

(satisfakci). Hodnocení otázek je dichotomické (ano/ne) nebo 3 - 5 

stupňové škály (vždy – většinou – v polovině případů – v menšině 

případů – nikdy) [Weiss, 2009].  

3.3.1.2 Dotazníky 6 a 12 měsíců po operaci  

 Dotazníky 6 a 12 měsíců po operaci se týkají především změn 

v sexuálních funkcích. Hodnocení otázek je dichotomické (ano/ne) 
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nebo 3 - 5 stupňové škály (vždy – většinou – v polovině případů – 

v menšině případů – nikdy).  

3.3.1.3 Dotazník pro kontrolní skupinu  

 Dotazník pro kontrolní skupinu je shodný s dotazníkem pro obě 

kohorty pacientek, pouze byly vyjmuty otázky týkající se změn po 

operaci. Hodnocení otázek je dichotomické (ano/ne) nebo 3 - 5 

stupňové škály (vždy – většinou - v polovině případů - v menšině 

případů – nikdy).  

3.3.2 Dotazník PISQ12 (Pelvic Organ Prolapse/Urinary 

Incontinence Sexual Questionnaire) 

 Dotazník PISQ12 je validizovaný dotazník, používaný pro sledování 

sexuálních funkcí u pacientek trpících močovou inkontinencí 

a prolapsem pánevních orgánů. Ve dvanácti krocích sleduje libido, 

vzrušivost, frekvenci a kvalitu orgasmu, spokojenost v sexu, 

dyspareunii, únik moči při sexuálním styku, prolaps pánevních 

orgánů, obavy pacientky, ale také poruchy ze strany partnera – 

problémy s erekcí a předčasnou ejakulací [Rogers, 2004].  

3.3.3 EORTC QLQ - C30 (The European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire) 
 EORTC QLQ - C30 je validizovaný dotazník, který zjišťuje nejen 

fyzické, emocionální, funkční a sociální aspekty nádorového 

onemocnění, ale také kognitivní funkce a finanční dopad 

onemocnění [Aaronson, 1993].  

3.3.4 EORTC QLQ – CX24 (The European Organization for 

Research and Treatment of Cancer Quality of Life 

Questionnaire) 

 Tento dotazník byl vyvinut speciálně pro pacientky se zhoubným 

onemocněním děložního hrdla. Je dodatkem k základnímu dotazníku 

EORTC QLQ – C30. Obsahuje otázky týkající se léčby zhoubného 

onemocnění a další součásti kvality života, týkající se sexuality, 

tělesného vzhledu a příznaků menopauzy [Greimel, 2006].  

3.3.5 Sociodemografická a klinická data 

 Součástí předoperačního dotazníku byly údaje o věku, národnosti, 

rodinném stavu, počtu porozených dětí a nejvyšším dosaženém 

vzdělání. Klinická data byla získána z ambulantní karty 

a chorobopisu během hospitalizace. 
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3.3.6 Statistická analýza 

 Statistická analýza byla provedena společností Matstat za použití 

software STATISTICA, verze 10. Pro porovnání proměnné věk byla 

využita Welchova úprava dvouvýběrového t-testu. Pro porovnání 

faktorových veličin potom dle situace chí-kvadrát test pro 

kontingenční tabulky. Detailnější analýza byla provedena 

prostřednictvím McNemarova testu.  

 

4. Výsledky 

 

 Pro konečnou analýzu byly k dispozici vyplněné dotazníky ze všech 

tří kontrol u pacientek po prosté hysterektomií (n = 49), u pacientek 

po provedené radikální hysterektomii (n = 41) a dále vyplněné 

dotazníky u zdravých žen z kontrolní skupiny (n = 53).  

 Frekvence obtíží se po simplexní hysterektomii - ve srovnání 

s obtížemi po radikální hysterektomii - neměnila nebo naopak 

docházelo k jejich snížení. Především se jednalo o pokles výrazných 

bolestí při sexuální aktivitě (9 % před operací vs. 3 % jeden rok po 

operaci). Trend vývoje sexuálních funkcí ve skupině pacientek po 

radikální hysterektomii byl oproti tomu obvykle negativní. Ve 

srovnání s kohortou žen po prosté hysterektomii bylo zjištěno 

zejména dlouhodobé a statisticky signifikantní zhoršení schopnosti 

lubrikace pochvy (16 % vs. 26 %, p = 0,041). Zajímavé je, že 

pacientky, u nichž byla provedena radikální hysterektomie, udávaly 

jak ve srovnání se skupinou pacientek po simplexní hysterektomii 

tak i ve srovnání se skupinou kontrol častější obtíže s lubrikací již 

před operací. Podobně i u ostatních sexuálních funkcí byl po 

radikální hysterektomii zaznamenán spíše nárůst obtíží - 

nedostatečné vzrušení během sexuálních aktivit (0 % před operací 

vs. 15 % rok po operaci), výrazné bolesti (10 % vs. 23 %), 

nespokojenost s vlastním tělem (23 % vs. 31 %). Pacientky po 

radikální hysterektomii dále uvedly také zhoršenou orgastickou 

funkci v kategorii „v menšině případů“ nebo dokonce „nikdy“ (12 % 

žen před operací vs. 24 % rok po operaci) a pokles libida (9 % vs. 23 

%). U pacientek po prosté hysterektomii se proporce žen s nízkým 

libidem nezměnila. Po šesti měsících po operaci byla se svým 

sexuálním životem spokojena necelá polovina radikálně 

operovaných žen, po roce se sice spokojenost zlepšila, ale již 

nedosáhla předoperačních hodnot (56 vs. 79 %) ani hodnot 
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u populace žen po prosté hysterektomii (82 %) nebo u kontrolní 

skupiny (77 %). Uvedené změny ve sledovaných parametrech však 

nedosahovaly statistické signifikance.  

 

5. Diskuse 

 

 Naše práce představuje první prospektivní analýzu sexuální 

morbidity u českých žen po prosté a po radikální hysterektomii. 

Studovaný soubor byl selektován tak, aby zahrnoval převážně mladé, 

sexuálně aktivní ženy, ke kterým byla přiřazena skupina věkově 

identických zdravých a dosud neoperovaných kontrol. Vzhledem 

k dostupným datům poukazujícím na signifikantně negativní vliv 

radioterapie na sexuální život operovaných žen [Schover, 1989] byly 

ze souboru vyřazeny všechny pacientky, u nichž byla po operační 

léčbě indikována adjuvantní radioterapie. Pro eliminaci zkreslujících 

dat byly navíc vyřazeny také všechny ženy s anamnézou 

neurologického či psychiatrického onemocnění. 

 Nejdůležitějším zjištěním naší práce byl průkaz dlouhodobého 

a signifikantního zhoršení objektivní vzrušivosti u pacientek po 

radikální hysterektomii (p = 0,041). Hlavním projevem poklesu 

objektivní vzrušivosti bylo snížení schopnosti lubrikace pochvy, 

které přetrvávalo s neměnnou intenzitou po celou dobu ročního 

sledování (16 % před operací vs. 26 % po operaci). Zhoršení 

lubrikace bylo navíc zjištěno pouze v kohortě radikálně operovaných 

žen a nebylo zaznamenáno u žen po prosté hysterektomii. Lze tak 

usuzovat, že hlavním důvodem bylo iatrogenní přerušení 

autonomních nervových vláken v parametriích.  

 Pacientky po radikální hysterektomii udávaly rovněž pokles 

sexuální touhy (9 % před léčbou vs. 23 % rok po operaci) a vyšší 

frekvenci bolestí během sexuálních aktivit. Je alarmující, že rok po 

operaci si na silnou bolest při sexuální aktivitě stěžovala téměř 

čtvrtina radikálně operovaných pacientek (23 % vs. 10 % před 

operací). Oba parametry navíc vykazovaly neměnný trend bez 

znatelného zlepšení s delším časovým odstupem od výkonu.  

 Obdobné výsledky zaznamenal Jensen et al. ve své částečně 

prospektivní studii. V kohortě 173 pacientek ve věku 18 - 75 let, 

které byly léčeny radikální hysterektomií pro časné stadium 

karcinomu děložního hrdla bez následné adjuvantní radioterapie, 

sledoval sedm hlavních oblastí sexuality: libido, míru vaginální 
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lubrikace, dosažení orgasmu, frekvenci dyspareunie, vliv zkrácení 

pochvy na pohlavní styk, sexuální aktivitu a sexuální satisfakci. 

Informace byly získávány pomocí dotazníků v intervalu 5 týdnů, 3, 

6, 12, 18 a 24 měsíců po operaci. Výsledky, porovnané s věkově 

shodnou skupinou žen z obecné populace bez anamnézy maligního 

onemocnění a bez anamnézy hysterektomie, doložily závažnou 

sexuální morbiditu u pacientek po radikální hysterektomii, 

především pak potíže s dosažením orgasmu, pocit dyskomfortu při 

pohlavním styku v prvních 6 měsících a závažnou dyspareunii 

v prvních 3 měsících po operaci. Jako příčina obtíží je autory 

uváděno zkrácení pochvy v důsledku resekce poševní manžety. 

Nejzávažnější zjištění, které je ve shodě s výsledky naší práce, ale 

ukazuje u 77 % pacientek významný pokles vaginální lubrikace 

přetrvávající v celém pooperačním období. Podobně byl zaznamenán 

i pokles libida přetrvávající také po celé dva roky sledování. 

Sledované pacientky navíc retrospektivně uváděly pokles libida 

a lubrikace i vzhledem ke stavu před operací [Jensen, 2003].  

 V dosud největší prospektivní studii [Pieterse, 2006], která sledovala 

94 radikálně operovaných pacientek (radikální hysterektomie III. 

typu podle původní Piverovy klasifikace) po dobu 24 měsíců, dospěli 

autoři k závěru, že hlavními negativními důsledky extenzivní 

varianty radikální hysterektomie na sexualitu ženy jsou snížená 

lubrikace, zúžená a zkrácená pochva, snížená senzitivita vulvy, 

především oblasti labií, dyspareunie a sexuální nespokojenost. 

Limitem práce však bylo, že více než třetina (38 %) pacientek 

podstoupila ještě adjuvantní radioterapii. 

 Dlouhodobými obtížemi po chirurgické léčbě karcinomu děložního 

hrdla se zabýval Wenzel et al. ve své retrospektivní práci, která sice 

zahrnovala menší kohortu pacientek, avšak s dlouhým obdobím 

sledování od ukončení léčby. Studie byla navíc výjimečná výběrem 

souboru - zahrnovala 51 žen, všechny ve fertilním věku (17 - 45 let) 

v době diagnózy, které byly 5 - 10 let po radikální operaci. Při 

porovnání sexuality souboru s kontrolní skupinou bylo na straně 

onkologických pacientek signifikantně vyšší procento sexuálních 

dysfunkcí, především obtíží s dosažením orgasmu, bolestí při 

penetraci a stejně jako v naší práci trvale snížená lubrikace [Wenzel, 

2005].  

 Dlouhodobé negativní důsledky léčby karcinomu děložního hrdla 

byly popsány také ve velké retrospektivní práci zahrnující 860 žen 
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[Park, 2007]. Délka sledování pacientek se pohybovala v rozmezí 3 - 

21 let po léčbě s mediánem 12 let. Hlavními dlouhodobými 

komplikacemi byly vaginální atrofie a lymfedémy. Polovina 

pacientek popisovala obavy ze sexuálního výkonu, jedna třetina 

pacientek hodnotila negativně svůj tělesný vzhled.  

 I další autoři potvrzují na základě sledování menších souborů 

krátkodobé a dlouhodobé sexuální dysfunkce po provedení radikální 

hysterektomie [Donovan, 2007; Jensen, 2004; Grumann, 2001; 

Thranov, 1994]. Krátkodobé symptomy zahrnují obtíže s dosažením 

orgasmu, dyspareunii, sexuální nespokojenost, stres a dyskomfort při 

souloži z důvodu zkrácení pochvy, nedostatečnou relaxaci při 

pohlavním styku a celkovou nespokojenost se svým tělem. Tyto 

obtíže trvají od ukončení terapie do šesti měsíců po léčbě. 

Dlouhodobé symptomy, trvající více než šest měsíců po léčbě, 

zahrnují snížení libida a nedostatečnou vaginální lubrikaci.  

 

Hlavními příčinami sexuální morbidity po radikální hysterektomii 

jsou podle současných literárních dat zkrácení pochvy v důsledku 

resekce poševní manžety a snížená lubrikace pochvy v důsledku 

porušené autonomní inervace [Gallo-Silver, 2000]. Zkrácení pochvy 

nebylo v našem souboru zaznamenáváno jako signifikantně 

negativní faktor, třebaže se může podílet na uváděné vyšší frekvenci 

bolestí při styku. Na druhou stranu adaptace délky resekce poševní 

manžety ve vztahu k plošnému rozsahu a uložení tumoru může hrát 

podstatnou roli pro přítomnost dlouhodobých obtíží. Obecně nižší 

výskyt obtíží spojených s délkou pochvy v našem souboru tak může 

dokumentovat přínos individualizace chirurgické léčby. Velikost 

našeho souboru sice neumožňuje stanovit vliv chirurgických technik 

šetřících autonomní nervové zásobení na sexuální funkce a zejména 

na dostatečnost poševní lubrikace. Další sledování a rozšiřování 

souboru by však mohlo přinést odpověď, zda zachování 

autonomních vláken nervus hypogastricus snižuje frekvenci 

dlouhodobých potíží s lubrikací pochvy, analogicky snížení 

frekvence mikčních obtíží [Cibula, 2010].  

Naše práce překvapivě neprokázala snížení frekvence pohlavního 

styku po provedení oboustranné adnexetomie, jak tomu bylo 

v závěrech jiných studií [Frumovitz, 2005; Pieterse, 2006; West, 

2008]. Dokonce 93 % pacientek se vrátilo k sexuálnímu životu 

během ročního pooperačního sledování, a to ve stejné frekvenci jako 
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před operací. Obdobné výsledky ve svých studiích doložili i další 

autoři, kteří uvádějí návrat k sexuálnímu životu u 91 % respektive 93 

% operovaných žen [Jensen, 2003; Tangjitgamol, 2007]. Naproti 

tomu jiná práce zaznamenala dokonce u téměř jedné třetiny 

operovaných žen trvalé ukončení sexuálních aktivit. Hlavními 

důvody byly absence partnera (44 %), nezájem o sex - ať už ze 

strany pacientky nebo partnera (13 %), únava (13 %), fyzické obtíže 

(13 %) a jiné (50 %) [Wenzel, 2005]. Právě absence partnera, 

nejvýše zastoupená ve zmiňované práci, byla podstatným limitujícím 

faktorem možnosti posuzovat míru dopadů radikální operace na 

sexuální morbiditu, a proto byla v našem souboru vylučujícím 

vstupním kriteriem. 

 Významně odlišné výsledky byly v našem souboru získány od žen 

po prosté hysterektomii. Ve srovnání se zdravými kontrolami, 

a především ve srovnání s pacientkami po radikální hysterektomii, 

byl zaznamenán klesající trend výskytu sexuálních obtíží. Jednalo se 

především o pokles výrazných bolestí (9 % před operací vs. 3 % 

jeden rok po operaci). Zajímavé je, že příznivé výsledky byly 

získány i přesto, že 35 % pacientek podstoupilo oboustrannou 

adnexetomii ve věku před očekávanou menopauzou, tj. před 50. 

rokem života. Na výsledky neměl žádný dopad ani fakt, že 

pooperačně 92 % z nich neužívalo žádnou formu hormonálně 

substituční léčby. Kromě příznivého vlivu na výskyt bolestí 

spojených se sexuálním kontaktem se v této kohortě rovněž 

nezměnila ani výše sexuální touhy.  

 Rhodes et al. rovněž neprokázali negativní vliv prosté hysterektomie 

na sexuální funkce ženy. Naopak i v jejich práci bylo zjištěno 

zlepšení některých sexuálních funkcí. Důvodem pro takový trend je 

pravděpodobně řešení obtěžujících benigních gynekologických 

onemocnění (myomatózní děloha, recidivující metrorhagie apod.), 

které mohou být samy o sobě příčinou sexuálních problémů [Rhodes, 

1999]. 

 Sexualita obecně a sexualita po operačním řešení onkologického 

onemocnění zvláště zůstává často v běžné klinické praxi tabu. Za 

zásadní přínos naší studie je proto možné považovat i značné zvýšení 

informovanosti radikálně operovaných pacientek, kterým byl 

poskytnut dostatek prostoru pro dotazy a vysvětlení nejasností 

týkajících se nejen průběhu operace a hospitalizace, ale především 

následného období rekonvalescence a návratu k běžnému způsobu 
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života včetně sexuální spokojenosti. Kromě poučení pacientek 

potvrdila studie důležitost edukace profesionálů – zdravotníků, kteří 

by měli být schopni aktivně předávat informace o všech možných 

dopadech operační léčby a o možnostech jejich dalšího řešení.  

 Na insuficienci nebo dokonce úplnou absenci psychosexuálního 

poradenství poukázal ve své práci již Tangjitgamol et al. V souboru 

105 žen sledovaných po radikální hysterektomii pro karcinom 

děložního hrdla uváděly pacientky nedostatečnou informovanost 

týkající se sexuálních dysfunkcí v době stanovení diagnózy, během 

plánování léčebné strategie, ale i v průběhu pooperačního sledování. 

Plných 62 % pacientek navíc uvedlo, že dokonce nedostalo vůbec 

žádné informace o sexuální morbiditě v souvislosti s operační 

léčbou. Studie zároveň doložila fakt, že u žen, které v rámci 

pooperačního sledování téma sexuality a jejího ovlivnění operací 

s lékařem diskutovaly, bylo zjištěno signifikantně nižší procento 

sexuálních obtíží [Tangjitgamol, 2007]. Potřebu konzultace otázky 

sexuality, nejen při plánování terapie, ale i během následných 

kontrol, potvrzují i další studie [Wenzel, 1997; Burns, 2007]. 

Pacientky nevyžadují vždy intenzivní sexuologickou péči. Často 

postačí ze strany lékaře ujištění, že sexuální problémy jsou po 

operaci běžné a v případě potřeby o nich mohou mluvit [Stead, 

2004].  

 Uvedená fakta lze aplikovat i na interpretaci výsledků v naší studii, 

v níž bylo jediné signifikantní zhoršení potvrzeno u dostatečnosti 

lubrikace. Můžeme proto předpokládat, že zvýšení informovanosti 

pacientek mohlo příznivě ovlivnit zejména výskyt časných 

a přechodných obtíží v sexuálním životě.  

 

6. Závěry získané naším výzkumem 

 

 Naše práce je první prospektivní studií sledující sexuální morbiditu 

u premenopauzálních, sexuálně aktivních českých žen 

podstupujících radikální hysterektomii pro zhoubný nádor děložního 

hrdla a prostou hysterektomii pro benigní gynekologické 

onemocnění. 

 Hlavním zjištěním byla statisticky signifikantní dlouhodobá porucha 

objektivní vzrušivosti u pacientek po radikální hysterektomii. 

V kohortě radikálně operovaných žen byl rovněž zaznamenán pokles 

sexuální touhy a vyšší frekvence závažné dyspareunie v průběhu 
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celého období sledování.  

 Oproti publikovaným datům nebyly v naší práci u pacientek po 

radikální hysterektomii zjištěny negativní dopady v důsledku 

zkrácení pochvy. Důvodem je pravděpodobně individualizace 

rozsahu radikálního výkonu podle topografie a velikosti nádoru 

děložního hrdla. 

 Ve skupině žen po prosté hysterektomii byl zjištěn především pokles 

závažné dyspareunie. Zajímavý je i fakt, že příznivý trend poklesu 

obtíží v intimním životě přetrvával bez ohledu na provedení 

oboustranné adnexektomie a bez ohledu na velmi nízké zastoupení 

uživatelek hormonální substituční léčby. 

 Díky naší studii jsme zvýšili kvalitu psychosexuálního poradenství 

během plánování operační léčby a v následném pooperačním 

sledování. Všechny pacientky byly informovány o možných 

pooperačních sexuálních komplikacích a v případě zájmu obdržely 

praktické rady, jak jednotlivé obtíže zmírnit. Žádná ze zařazených 

žen proto nevyžadovala specializovanou psychosexuologickou péči. 

Edukace pacientek navíc vedla k významně nižší frekvenci časných 

obtíží v sexuálním životě ve srovnání s publikovanými údaji. 

 Sexuální morbidita spojená s radikální operační léčbou karcinomu 

děložního hrdla zůstává nadále předmětem odborného zájmu 

Onkogynekologické skupiny Gynekologicko – porodnické kliniky 

Všeobecné fakultní nemocnice a 1. Lékařské fakulty Univerzity 

Karlovy. Soubor onkologických pacientek je dále rozšiřován s cílem 

posoudit dopady nových a modifikovaných chirurgických postupů 

při provádění radikální hysterektomie, především pak zhodnotit vliv 

zachování autonomních nervových vláken při „nerve sparing“ 

výkonech.  

 Současnou prioritou je i trvalé začlenění psychosexuálního 

poradenství do komplexní péče o onkogynekologické pacientky 

a jejich partnery.  
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