Sexuálne poruchy

Ľudská sexualita
 zložitý komplex s rôznymi dimenziami
 od génov k neurobiológii
 hormóny, systém odmeny

 humanistický a spirituálny prvok
 láska, náboženstvo, zvyky, tradície

Sexuálny cyklus

túžba

Masters, Johnson, 1966
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Sexuálny cyklus

Masters, Johnson, 1966

Sexuálny akt - cyklus
 Vzrušenie
 zmeny v pohlavných orgánoch
 erektilná dysfunckia, ejaculation praecox
 satyriáza, nymfománia
 Orgazmus
 vyvrcholenie – telesné, emočné
 anorgazmia, hyperorgazmia
 Fáza uvoľnenia
 spokojnosť alebo napätie

Sexuálny cyklus a ochorenia

Stahl S, JClinPsychiatry, 2001
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Sexuálny cyklus a neurotransmitery

flibanserín
„Pink Viagra
Stahl S, JClinPsychiatry, 2001

Sexuálny cyklus a neurotransmitéry
 dopmín

túžba –  prolaktín
libido
 noradrenalín

estrogény
testosterón

 oxid dusnatý
estrogény
vzrušenie

orgazmus
 sérotonín

adapted from Stahl S, JClinPsychiatry, 2001

Antipsychotiká a sexuálna disfunkcia
 blokáda DA receptorov
 nižšie libido
 zvýšený prolaktín
 libido, erektílna dysfunkcia,
menštruačný cyklus,
galaktorea

 aj iné

Fitzgerald P, Dinan TG., 2008
Marek J, 2008

 SSRI
 stres, odber krvi, teplo, sauna,
sexuálna aktivita
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Sexuálny cyklus a medikácia

Stahl S, JClinPsychiatry, 2001

Primárne poruchy

Intersexuálne poruchy
 adrenogenitálny syndróm
 zvýšené hladiny androgénov, plod z 46 XX
genotypom

 Turnerov syndróm
 45 XO; znížená produkcia hormónov

 Klinefelterov syndróm
 XXY genotyp; mužský habitu prevládne, malý
penis, rudimentráne testes
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Dysfunkcie
F52.F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7

Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené
organickou poruchou alebo chorobou
Nedostatok alebo
strata pohlavnej túžby
Sexuálna averzia a
nedostatok sexuálnej rozkoše
Zlyhanie genitálnej odpovede
Porucha orgazmu
Predčasná ejakulácia
Neorganický vaginizmus
Neorganická dyspareunia
Nadmerná pohlavná túžba

Dysfunkcie
F52.F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7

Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené
organickou poruchou alebo chorobou
Nedostatok alebo
strata pohlavnej túžby
Sexuálna averzia a
nedostatok sexuálnej rozkoše
Zlyhanie genitálnej odpovede
Porucha orgazmu
Predčasná ejakulácia
Neorganický vaginizmus
Neorganická dyspareunia
Nadmerná pohlavná túžba
nezáujem začať sexuálnu
aktivitu buď s
partnerkou/partnerom
alebo autoerotickú

F52.F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
Predstava sexuálnej
F52.6
interakcie vyvoláva
F52.7strach
alebo úzkosť s následkom
vyhýbania sa = averzia.
Sexuálna odpoveď prebieha
normálne, ale bez
sprievodného pocitu rozkoše
(nedostatok sexuálnej slasti
= sexuálna anhedónia

Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené
organickou poruchou alebo chorobou
Nedostatok alebo
strata pohlavnej túžby
Sexuálna averzia a
nedostatok sexuálnej rozkoše
Zlyhanie genitálnej odpovede
Porucha orgazmu
Predčasná ejakulácia
Neorganický vaginizmus
Neorganická dyspareunia
Nadmerná pohlavná túžba
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F52.-

Poruchy pohlavných funkcií nezapríčinené
organickou poruchou alebo chorobou
Nedostatok alebo
strata pohlavnej túžby
Sexuálna averzia a
nedostatok sexuálnej rozkoše
Zlyhanie genitálnej odpovede
Porucha orgazmu
Predčasná ejakulácia
Neorganický vaginizmus
erektilná dysfunkcia
Neorganická dyspareunia
Nadmerná pohlavná túžba
nedostatočná lubrikácia

F52.0
F52.1
F52.2
F52.3
F52.4
F52.5
F52.6
F52.7

nymfománia
satiriáza

F64.Porucha pohlavnej identity
(Gender identity disorders)
F64.0

Transsexualizmus

F64.1

Transvestizmus

F64.2

Porucha pohlavnej identity v detstve

F64.8

Iná porucha pohlavnej identity

F64.9

Porucha pohlavnej identity, bližšie
neurčená

F65.Porucha sexuálneho zamerania
(sexuálne deviácie, parafílie – objekt alebo spôsob)

F65.0

Fetišizmus

F65.1

Fetišistický transvestizmus

F65.2

Exhibicionizmus

F65.3

Voyeurizmus

F65.4

Pedofília

F65.5

Sadomasochizmus
(gerontofília, zoofília,
frotérizmus)
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F66.-

Porucha psychiky a správania spojená so sexuálnym
vývinom a orientáciou
Poznámka: samotná sexuálna orientácia sa nemá pokladať za poruchu

 Egodystonická sexuálna orientácia
 Nie je pochybnosť o sexuálnom zameraní
 (či heterosexuálnom, homosexuálnom, bisexuálnom,
predpubertálnom)

 ale jednotlivec si želá, aby bolo iné vzhľadom na
pridruženú psychickú poruchu alebo poruchu
správania.
 Môže vyhľadávať liečenie, aby stav zmenil.
 Porucha sexuálneho vzťahu
 Pohlavná identita alebo pohlavná orientácia
(heterosexuálna, homosexuálna alebo bisexuálna)
je zodpovedná za ťažkosti pri nadväzovaní alebo
udržiavaní vzťahu so sexuálnym partnerom

DSM 5

Sex vs. gender


DSM5
 sex and sexual (pohlavný, sexuálny)
 označujú biologické ukazovatele mužského a ženského pohlavia
(chápané v kontexte reprodukčnej kapacity), napríklad pohlavné
chromozómy, pohlavné žľazy, pohlavné hormóny a vnútorné a
vonkajšie genitálie
 gender (rod)
 pojem rod vznikol s vedomím, že pre jednotlivcov s protichodnými
alebo nejednoznačnými biologickými ukazovateľmi pohlavia (t.j.
„intersex“) by sa životná úloha v spoločnosti a / alebo
identifikácia muža alebo ženy nemuseli automaticky spájať alebo
predpovedať z biologických ukazovateľov a tiež, že sa u
niektorých jedincov rozvíja identita ako ženy alebo ako muža v
nesúlade s ich súborom klasických biologických ukazovateľov
 takže rod (gender) sa používa na označenie verejnej (a zvyčajne
právne uznávanej) životnej úlohy chlapca alebo dievčaťa, muža
alebo ženy, ale na rozdiel od určitých sociálnokonštruktivistických teórií sa biologické faktory považujú za
prispievajúce k rodovému vývoju v interakcii so sociálnymi a
psychologickými faktormi.
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 sexuálna identita
 biologické sexuálne (pohlavné)
charakteristiky:
 pri normálnom vývoji tvoria tieto charakteristiky
kohézny set, ktorého výsledkom je osobnosť bez
pochybností o jej pohlaví (sex)

 rodová (gender) identita
 vlastné vnímanie, sebauvedomovanie osoby
ako muža či ženy (alebo iný gneder)

 rodová rola
 kultúrne zakotvené formy správania



priradenie rodu = Gender assignment
 označuje počiatočné priradenie toho, či je jedinec mužom
alebo ženou. Zvyčajne je to pri pôrode, výsledkom je preto
„natálny rod“ “natal gender”



znovupriradenie rodu = Gender reassignment
 označuje oficiálne (obvykle legálnu) zmenu rodu
rodová dysfória = Gender dysphoria
 všeobecné označenie, ktoré sa vzťahu k nespokojnosti
indivídua na emocionálnej/kognitívnej úrovni s priradeným
rodom
transrodový = Transgender
 široké spektrum jedincov, ktorí sa prechodne alebo trvalo
identifikujp s iným rodom ako ich natálnym rodom
transsexál
 jedinec, ktorý vyhľadáva alebo sa podrobil sociálnej tranzícii z
muža na ženu alebo zo ženy na muža






 nie všetky prípady zahrnujú somatickú tranzíciu alebo skríženú
hormonálnu liečbu pohlavnými hormónmi a alebo chirurgickým
výkonom (sex reassignment surgery).

Sexual disorders and gender in DSM-5
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Sexual disorders and gender in DSM-5

302.85 (F64.0) Rodová dysfória u dospievajúcich a dospelých
Gender Dysphoria in Adolescents and Adults 302.85 (F64.1)



U detí:
 hračky, oblečenie, hry kamaráti



U dospelých:
 A/ Zreteľný nesúlad medzi prežívaným/vyjadreným a priradeným rodom,
ktorý trvá najmenej 6 mesiacov a prejavuje sa najmenej dvoma
z nasledujúcich kritérií
 Zreteľný nesúlad medzi prežívaným/vyjadreným rodom a primárnymi a/alebo
sekundárnymi pohlavnými znakmi
 Silná túžba jedinca zbaviť sa primárnych a/alebo sekundárnych pohlavných
znakov
 Silná túžba po primárnych a/alebo sekundárnych pohlavných znakoch opačného
pohlavia.
 Silná túžba byť iného rodu
(alebo alternatívneho rodu odlišného od priradeného rodu)
 Silná túžba jedinca, aby sa s ním zaobchádzalo ako s jedincom opačného
pohlavia
 Silné presvedčenie, že jedinec má typické pocity a reakcie opačného pohlavia
(alebo nejakého alternatívneho rodu odlišného od priradeného rodu)
 Porucha je spojená s klinicky významnou nepohodou alebo zhoršením
fungovania v sociálnej, pracovnej alebo inej významnej oblasti.

Parafílie v DSM-5
 parfília vs.
parafilická porucha


parafília




intenzívny a
pretrvávajúci sexuálny
záujem o parafíliu, iný
ako sexuálny záujem
o stimuláciu pohlavných
orgánov alebo prípravné
aktivity s fenotypovo
normálnymi, fyzicky
zrelými, súhlasiacimi
ľudskými partnermi

parafilická porucha


je parafília, ktorá
spôsobuje utrpenie
alebo poškodenie
jednotlivcovi alebo
parafília, ktorej
uspokojenie spôsobilo
ujmu na zdraví alebo
riziko ujmy na zdraví
ostatných
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https://www.pinterest.com/pin/365073113520386918/

Koniec
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