KORONARNI BOLNIK IN
SPOLNA AKTIVNOST Z
VIDIKA ZDRAVNIKA
DRUŽINSKE MEDICINE
Simon Korošec, dr.med.

Miti in dejstva o spolnosti pri
koronarnih bolnikih
z

spolni odnos po infarktu je nevaren, ker lahko povzroči ponovni infarkt ali
nenadno srčno smrt
> le 6 od 1000 srčnih bolnikov umre med spolnim odnosom

z

zgodnji spolni odnos po infarktu je nevarnost za ponovni infarkt
> pri ljudeh, ki so zmerno stalno spolno aktivni je možnost ponovnega
infarkta za 29% manjša, kot pri ljudeh, ki so spolno aktivni manj kot
dvakrat na teden

z

kdor umre med spolnim odnosom zaradi infarkta si je izbral lepo smrt
> skoraj zanesljivo bi lahko umrl tudi če ne bi imel spolnih odnosov

z

med spolnim odnosom po infarktu je najvarnejši položaj pri katerem je
ženska zgoraj
> študije so pokazale, da so vsi položaji enako varni, oziroma vsi položaji
enako obremenjujejo moškega
H. Požarnik: Kronične bolezni in spolnost. In: H. Požarnik: Zdrava in motena spolnost. Cankarjeva založba, 1984: 130-133.
Ebrahim S. et al (2001). Sexual intercourse and risk of ischaemic stroke and coronary heart disease: the Caerphillystudy: J
Epidemiology and Community Health; 58: 0-3.

Kardiovaskularni odziv med spolnim
odnosom – normalni odziv
Osebe

3 študije po
9 – 10
bolnikov vsi
moški od 25
do 61 let

Frekvenca srca
(FR) ob
orgazmu

med 102/min 127/min

Sistolični tlak
(RR) ob
orgazmu

130 mmHg –
174 mmHg

EKG

Komentar

brez aritmije,
redko
ektopija

- ni razlik v
poožaju
(spodaj
/zgoraj)
- srednje
vrednosti FR
in RR so
enake kot po
prehojenih 22
stopnicah

Študije: Nemec (1976), Larson (1980), Bohlen (1984)

Kardiovaskularni odziv med spolnim
odnosom – koronarni bolniki
Bolniki

7 študij
večinoma
moški
bolniki po
AMI,
bolnice po
nezdravlje
ni
hipertenziji

Frekvenca srca Sistolični tlak
(FR) ob
(RR) ob
orgazmu
orgazmu

med 100/min 150/min

120 mmHg –
170 mmHg,
bolnice do 10
mmHg nižji

EKG

Komentar

vrednosti FR
in RR so
podobne kot
najpogosteje po prehojenih
22 stopnicah
so znaki
pri zdravih
ishemije,
osebkih,
SVT pri
frekvenca
enem
dosežena pri
bolniku
odnosu je
enaka tisti pri
cikoergometriji

Študije: Johnston (1979), Larson (1980), Jackson (1980), Stein (1977), Hellerstein (1970),
Drory (1996), Mann (1980)

Izsledki študij kardiovaskularnega
odziva pri koronarnih bolnikih
z

z

z

pri bolniku z koronarno boleznijo je večja
možnost nastanka ishemije in ventrikularnih
aritmij
obolelo koronarno žilje kaže paradoksno
vazokonstrikcijski odziv na psihični stres in
fizično aktivnost
pomembno je vedeti kakšen vpliv ima spolni
odnos na tonus koronarnega žilja preden se
odločimo za farmakološko terapijo pri bolniku z
koronarno boleznijo

Rodney H. Falk: The Cardiovascular Response to Sexual Activity: Do We Know Enough?. Clin. Cardiol. 24, 271–275 (2001)

MET ekvivalenti – primerjave
fizičnih aktivnosti
z

MET točkovni sistem dnevnih aktivnosti v
primerjavi s spolnim odnosom z vzdržljivim
partnerjem
– Spodnje območje ('normalno') 2 - 3
– Zgornje območje (intenzivna aktivnost) 5 - 6

z
z
z
z
z
z

dviganje in prenašanje bremen (9-20kg) 4 - 5
igranje golfa 4 - 5
vrtnarjenje >5
polaganje tapet 4 - 5
lažja hišna opravila (likanje, brisanje prahu) 2 - 4
težja hišna opravila (pospravljanje postelj) 3 - 6

Northumbria NHS Health Care Trust diabetes protocol: Sexual activity and IHD/BP

Posebnost koronarnega bolnika
z
z
z
z
z
z
z

omejena fizična aktivnost
rehabilitacija po infarktu
jemanje kardiovaskularnih zdravil
psihološki stres
depresija po infarktu (incidenca 33%)
strah pred ponovnim incidentom
vpliv partnerja (pretirana skrb, negotovost,
depresije)
Dominian in Skelton, 1973

Oblike spolnih motenj pri bolniku z
koronarno boleznijo
z

najpogostejša oblika je zmanjšanje spolne sle
(okoli 42% moških naj bi omejilo spolno aktivnost po
infarktu zaradi strahu pred ponovnim infarktom)

z
z
z

2/3 bolnikov zmanjša število spolnih odnosov
1/5 bolnikov je začasno ali trajno impotentnih
pri bolnicah se lahko pojavi izguba sposobnosti
za orgazem

H. Požarnik: Kronične bolezni in spolnost. In: H. Požarnik: Zdrava in motena spolnost.
Cankarjeva založba, 1984: 130-133.

Vzroki spolnih disfunkcij
Organski vzroki - 75%
z koronarna bolezen
z hipertenzija
z diabetes
z kajenje
z alkohol
z endokrine motnje
z jetrna odpoved
z periferne žilne bolezni
z ledvična odpoved
z pelvična ali perinealna kirurgija
z poškodba medenice ali hrbtenjače
Psihogeni vzroki - 25%
Lawless C, Cree J. Oral medications in the management of erectile dysfunction. J Am Board Fam Pract 1998;11:307-14.

Kardiovaskularna zdravila, ki
povzročajo spolne disfunkcije
z

z

z

z

antihipertenzivi
(beta blokatorji zmanjšujejo potenco in libido, odsotnost erekcije;
metil-dopa povzroča v 10 – 15% težave s potenco, izlivom,
orgazmom; prazosin lahko povzroča priapizem, enalapril lahko
zmanjšuje libido in povzroča impotenco)
diuretiki
(spironolakton pri vsakem petem moškem zmanjša spolno slo in
moč - zmanjša libido, hidroklortiazid lahko povzroča impotenco)
antiaritmiki
(digitalisovi glikozidi povzročajo ginekomastijo pri moških,
stratifikacijo vaginalnega epitela pri ženskah)
antihiperlipemiki
(simvastatin lahko povzroča impotenco)
L. Žmuc Veranič: Kardiovaskularna zdravila iz Leka. Ljubljana, 2000. / Krka: Vademekum. Kočevski tisk, 2001. /
M.N.G. Dukes: Meyer’s side effects of drugs, 13th edition. Elsevier, 1996: 440-575

Kdaj pomislimo na ‘družinske
težave’ pri koronarnem bolniku?
z
z
z
z
z

pri zmanjšanju števila spolnih odnosov
pri bolniku, ki ga je strah spolnega odnosa
zaradi možnosti ponovnega infarkta
pri depresiji, ki se pojavlja po infarktu
pri koronarnem bolniku, ki ima težave z
erekcijo
pri bolniku, ki ima predpisana zdravila
katerih stranski učinki povzročajo spolne
disfunkcije

Terapevtske možnosti družinskega
zdravnika
z Anamneza in status
z Svetovanje
z Napotitve
z Zdravljenje

z zdravili
z Druge metode zdravljenja

Anamneza in status
z
z
-

Anamneza
medicinska
seksualna
psihosocialna
Status
splošni
genitalni in rektalni
sekundarni spolni znaki
periferni pulzi
nevrološke funkcije

Terapevtske možnosti družinskega
zdravnika
z Anamneza

in status
z Svetovanje
z Napotitve
z Zdravljenje z zdravili
z Druge metode zdravljenja

Svetovanje - priporočila AHA –
American Heart Association
z
z
z
z
z
z

za spolni odnos izberite čas, kadar ste spočiti, sproščeni in
niste pod stresom vsakdanjih aktivnosti
počakajte eno do tri ure po jedi
izberite družaben, miren prostor, kjer vas nihče ne more
motiti
v kolikor imate predpisana zdravila jih vzemite pred spolnim
odnosom
zavedajte se, da so se občutki glede vašega telesa lahko
spremenili po infarktu
čas po katerem lahko bolnik prične s spolnimi odnosi naj bi
znašal od 8 – 10 tednov, pomembno je, da ne čakamo
predolgo!

Svetovanje - priporočila Heart and
Stroke Foundation of Canada
z enostavno

pravilo, ki nam je lahko
kot vodilo je to, da v kolikor bolnik
zmore hoje do drugega nadstropja,
mu lahko svetujemo spolni odnos
z podobno velja, da v kolikor urno in
brez težav bolnik prehodi pol milje
(približno 800m), mu lahko
svetujemo spolni odnos
(po priporočilih Heart and Stroke Foundation of Canada)

Vprašalnik - pomoč pri svetovanju
Primer vprašalnika, kjer po
mednarodnem indeksu erektilne
funkcije IIEF-5 lahko ocenimo ali
morda gre za erektilno
disfunkcijo (ED).
Vprašanja so glede sposobnosti
doseči in ohraniti erekcijo in o
zadovoljstvu glede spolnih
odnosov.

Terapevtske možnosti družinskega
zdravnika
z Anamneza

in status

z Svetovanje
z Napotitve
z Zdravljenje

z zdravili
z Druge metode zdravljenja

Napotitve koronarnega bolnika z
spolnimi difunkcijami
Pacienta napotimo k specialistom, kadar gre za
psihogene:
- psihiater (odkrivanje strahu, depresije in psihoz)
- psiholog (psihoterapija, opustitev razvad)
- zakonski svetovalec (razjasnitev ‘družiskih težav’ in
spodbujanje komunikacije med partnerjema)
organske vzroke:
- ginekolog (ginekološki pregled in objektivizacija
organskih vzrokov, hormonsko in nadomestno zdravljenje)
- urolog (vaskularne preiskave, aplikacija vazoaktivnih
snovi,penilni UZ, arterio in kavernozografija, CT, MR,
nevrofiziološke preiskave, test nočne penilne rigidnosti)

Terapevtske možnosti družinskega
zdravnika
z Anamneza

in status

z Svetovanje
z Napotitve
z Zdravljenje z zdravili
z Druge

metode zdravljenja

Zdravljenje z zdravili - Viagra® (sildenafil)
z
z
z
z

z

indikacija je zdravljenje erektilne disfunkcije, za
učinkovanje je potrebna spolna vzdraženost
prične delovati po 30 minutah in deluje 4 ure
Pfizer poroča, da ne deluje pri 3 od 10 moških
New England Journal of Medicine poroča, da
moč in vzdrževanje erekcije bolnikov, ki so
jemali Viagro ni bila tako dobra kot pri osebah,
ki niso bile impotentne
uspešnost: 70 - 86%

4th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research (ESSIR): Cialis (Tadalafil)
Shows Consistent Effect in Men With Erectile Dysfunction. Rome, 2001. / www.activemed.co.uk

Varnost uporabe Viagre® pri
kardiovaskularnih boleznih
z

uporaba Viagre strogo kontraindicirana pri:

-

hkratni uporabi z nitrati

z

kardiovaskularni učinek viagre je lahko nevaren pri bolnikih z:

-

aktivno koronarno ishemijo (pozitivni obremenitveni test za ishemijo)

-

kongestivnim srčnim popuščanjem in z mejno nizkim tlakom (pod 90/50)
bolnikih z zapletenim, večtirnim zdravljenjem hipertenzije
uporabo zdravil, ki lahko podaljšajo razpolovno dobo Viagre®

-

Pri uporabi zdravil za erektilno disfunkcijo svetujejo, da naj ne bi
predpisovali skupaj več tovrstnih zdravil.
ACC/AHA Expert Consensus Document: Use of sildenafil (Viagra®) in patients with cardiovascular disease.
ACC/AHA, 1998.

Zdravljenje z zdravili 2 - alternative
Levitra® (vardenafil)
- ni podatkov, da je Levitra® boljša od Viagre®,
je pa boljša za zdravljenje specifičnih erektilnih disfunkcij, npr.
po operaciji prostate; manj je tudi depresivnih simptomov
- uspešnost: 71 % pri bolnikih po kirurški odstranitvi prostate
Cialis® (tadalafil)
- je inhibitor 5 - fosfodiesteraze
- naj bi bil v uporabi od aprila 2002 vendar je prišlo do zamika
zaradi težav pri izdelavi
- uspešnost: 81 %

Zdravljenje z zdravili 3 - alternative
Uprima® (apomorfin)
- agonist dopaminskih receptorjev
- deluje preko dopamina in zviševanja NO, kar povzroča
vazodilatacijo v telesu in penisu
- razlika z Viagro® je v tem, da se aplicira pod jezik, zato deluje
hitreje (20 min) in ima daljši učinek
Vasomax® (fentolamin)
- fentolamin je še v fazi raziskav in se je izkazal kot možnost
terapije za erektilne disfunkcije
- fentolamin tudi dokazano preprečuje fizično povzročeno
koronarno vazokonstrikcijo, kar spolni odnos tudi je
- problem, ki se pojavlja pri uporabi je ta, da bi morali fentolamin
aplicirati direktno v koronarno žilje

Terapevtske možnosti družinskega
zdravnika
z Anamneza

in status

z Svetovanje
z Napotitve
z Zdravljenje

z zdravili
z Druge metode zdravljenja

Druge metode zdravljenja 1
pumpe za
vzpostavitev in
ohranjanje erekcije
z delujejo na principu
podtlaka, ki povzroči
pritekanje krvi v
penis in erekcijo
z uspešnost je okoli
70%
z

Druge metode zdravljenja 2
trans uretralna terapija
(MUSE® (alprostadil prostaglandin, ki
povečuje arterijski vtok
in preprečuje venski
odtok krvi)
z bolnik si z
samoaplikacijo v uretro
aplicira alprostadil
z uspešnost je 67 - 85%
z

Druge metode zdravljenja 3
intrakavernozna
terapija (Caverject®,
Caverject Dual
Chamber®, Viridal Duo®
(alprostadil)
z bolnik si sam injicira
zdravilo v kavernozno
tkivo
z najpogosteje
uporabljena zdravila
so: papaverin,
fentolamin in PG E1
z

z

uspešnost je 80%

Hvala za

Literatura
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

H. Požarnik: Kronične bolezni in spolnost. In: H. Požarnik: Zdrava in motena
spolnost. Cankarjeva založba, 1984: 130-133.
Northumbria NHS Health Care Trust diabetes protocol: Sexual activity and
IHD/BP
Rodney H. Falk: The Cardiovascular Response to Sexual Activity: Do We Know
Enough?. Clin. Cardiol. 24, 271–275 (2001)
Lawless C, Cree J. Oral medications in the management of erectile dysfunction.
J Am Board Fam Pract 1998;11:307-14.
ACC/AHA Expert Consensus Document: Use of sildenafil (Viagra®) in patients
with cardiovascular disease. ACC/AHA, 1998.
4th Congress of the European Society for Sexual and Impotence Research
(ESSIR): Cialis® (Tadalafil) Shows Consistent Effect in Men
With Erectile Dysfunction. Rome, 2001.
L. Žmuc-Veranič: Kardiovaskularna zdravila iz Leka. Ljubljana, 2000.
Krka: Vademekum. Kočevski tisk, 2001.
M.N.G. Dukes: Meyer’s side effects of drugs, 13th edition. Elsevier, 1996: 440575
www.activemed.co.uk

