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úvod

• restituce nebo substituce funkce 
• parametry sexuální (akt, fertilita) a 

nesexuální (svalové napětí, změna 
dýchání)



sexualita

• Kaplanová: motivace, vzrušení, 
orgasmus

• genetický, hormonální, nervový a 
imunitní systém

• kardiovaskulární aparát, lokální nález



motivace

• touha po pohlavním spojení
• základní nastavení modulováno korově
• dopaminergní stimulující a 

serotoninergní inhibující mechanismus 
• limbický kortex, F, FT regiony 

s modulačním efektem T, DHT, E  



integrace

• MPOA - visuální, čichové, zvukové, 
somestetické a imaginativní vstupy 

• projekce do PVN   



vzrušení

vizuální sexuální stimulace 
• levá amygdala  - při srovnání se ženami 

je u  mužů aktivace výraznější  
• klaustrum, paralimbické oblasti (přední 

gyrus cinguli, orbitofrontální kortex), 
striatum 



erekce mozek 

• PVN – oxytocinergní a D2 projekce do 
sakrální míchy 

• DOPA na úrovni basálního hypothalamu
• hippocampus, senzitivní jádra thalamu



erekce mícha

• tzv. psychogenní na úrovni Th 12 -L1 
• reflexní na úrovni S 2-4



erekce periferní nervy

• parasympatikus
• n. dorsalis penis, n. pudendus, S 2 –4
• S 2-4 cestou nn. pelvici do PP - 

smíšené kavernosní nervy pro corpora 
cavernosa, corpus spongiosum uretrae 
a glans penis



erekce mechanismus
• venookluzivní při relaxaci arterií
• PGE1    cAMP, vede k uzavření Ca kanálů, 

redukci intracelulárního kalcia a vasodilataci
• Ach   uvolnění NO z endoteliálních buněk 
• NO    guanylátcykláza     cGMP 
• cGMP zesiluje rozšiřování tepének, do penisu 

proudí více krve  více stlačovány odtokové 
žíly   

• PDE V

 



erekce neurofarmakologie

centrálně
∀ α antagonisté (fentolamin)
• agonisté dopaminergních D 2 receptorů, 

stimulují zejména PVN (apomorfin, UPRIMA)
periferně 
• PGE 1 (Alprostandil) ke zvýšení cAMP a 

vasodilataci v kavernosní tkáni
• inhibice PDE 5 (sildenafil VIAGRA, tadalafil 

CIALIS, vardenafil LEVITRA) 

 



ejakulace
• práh
• 2 fáze (preejakulační a vlastní 

ejakulace) 



orgasmus

• orgasmus - psychofyziologický 
fenomén, u zdravého spojen s ejakulací 

• subjektivně rozkoš, zvýšení prahu 
bolestivosti, objektivně mydriasa, 
vzestup TK, zrychlení TF a DF 

• generalizovaný a lokální vzestup 
svalového napětí



ejakulace (orgasmus) mozek
• SPECT  aktivita F + prefrontálně dx 
    není P ze somatosensorického kortexu 

genitální projekční oblasti  

• PET  zvýšený krevní průtok ventrálního 
tegmenta a dalších mesodiencefalických 
struktur - systém odměny. Pravostranná 
neokortikální aktivita v Brodmanových areách 
7/40, 18, 21, 23 a 47 a i mozečku. Snížený 
průtok v MPOA, amygdale a přilehlém 
entorhinálním komplexu  

• EEG aktivita pravé hemisféry, septálního 
komplexu  



orgasmus endokrinologie

• Sympatikus, A, NA, OT, PRL 
• OT - dýchání, motorika, analgesie  

• PRL – biofeedback sex saturace ?  

• Ostatní sex steroidy modulují 
dlouhodobé nastavení  



orgasmus mozek souhrn

• centrální neurotransmitterové a endokrinní 
systémy

• spontánní orgasmus u muže při terapii 
risperidonem, nepřímé zvýšení dopaminergní 
transmise blokádou 5HT2 receptorů 

• psychicky vyvolaný orgasmus u ženy  



ejakulace mícha

• Th 11- L2 - paravertebrální sympatikus
• PHgS – nn. hypogastrici - PP 
• n. pudendus z PSc (přední rohy míšních 

segmentů S 2-4, Onufovo jádro) 



orgasmus mícha

• anorgasmie po bilaterální anterolaterální 
chordotomii u nesnesitelných bolestí

• cervikální SCI zachován orgasmus u 1/3  

• segment S 2-5 u méně než 1/5    

• prodloužen čas nutný k dosažení orgasmu



ejakulace (orgasmus) periferie

• oboustranná léze kořenů S 2-5     paresa 
    m. IC a BC     odkapávání ejakulátu
• radikulopatie a mononeuropatie sakrální 

krajiny       bolestivá ejakulace, dyspaurenie
• unilaterální léze sakrálních nervů   

ipsilaterální genitální anestezie 
• děloha a vaječníky pouze sympatická 

inervace



orgasmus - neuromuskulární 
vztah

• Masters, Johnson: generalizované i lokální 
zvýšení svalového napětí, nejvyšší při konci 
plateau a orgasmu  

• vzestup oxytocinu a systolického krevního 
tlaku vysoce koreluje s počtem kontrakcí 
análního svěrače a trváním orgasmu  

• karpopedální spasmy, anální svěrač
• somatická i vegetativní inervace dna 



orgasmus - spasticita

• snížení spinální spasticity: orgasmus, 
rektální elektrostimulace ? 

• míra spinální spasticity roste před 
periodou a během ní  



klinické vyšetření

• anamnéza
• objektivní vyšetření
• laboratoř (glykemie, endokrinologie)
• elektrofyziologické metody (EP, EMG)
• zobrazovací metody (SPECT)



poruchy

• sexuálně behaviorálních funkcí
• erekce
• orgasmu
• ejakulace
• fertility



sexbehaviorální poruchy
• strukturální léze F a T častější sexuální 

problémy než P – O, dx hemisféra horší než 
sin, významnější je frontální porucha než 
lateralita  

• dysfunkce neurotransmitterů (dopamin)
• dysfunkce endokrinní, at neurálního 

(hyperprolaktinemie) či extraneurálního 
původu (sexuální steroidy - antiepileptika) 

• vlivy nepřímé (psychogenní) 
afázie,hemihypestezie po CMP



poruchy erekce

• strukturální léze míšní léze, polyneuropatie
• dysfunkce neurotransmitterů (dopamin)
• dysfunkce endokrinní, at neurálního 

(hyperprolaktinemie) či extraneurálního 
původu (sexuální steroidy - antiepileptika)

• vlivy nepřímé (psychogenní)



anejakulace

• strukturální  - míšní léze, kauda, 
polyneuropatie, výkony v retroperitoneu

• dysfunkce neurotransmitterů 
(blokáda katecholaminů, zvýšená 
hladina serotoninu)

• vlivy nepřímé - psychogenní



anorgasmie

• strukturální  - míšní léze, 
prostatektomie

• dysfunkce neurotransmitterů 
(dopamin, katecholaminy, zvýšená 
hladina serotoninu)

• vlivy nepřímé - psychogenní



řešení

• sexbehaviorálních funkcí (dg.)
• motivace (Parkinson, sexuolog)
• erektilní dysfunkce (erektiva, aj.)
• ejakulatorní dysfunkce (EP – SSRI, ET)
• orgastické dysfunkce (pubokokcygeální 

kondice, endokrinolog)  

• fertilita



závěr
• sexuální akt součástí okruhu odměny
• vstup potravou, drogou, sexem, hudbou
• spasticita
• surogátní techniky
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