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V současné době je neustále stoupající počet neplodných párů problémem nejen 

medicínským, ale také psycho-sociálním. Tato tematika je stále častěji diskoutovaná 

v psychologických i manželských poradnách. Důvodem je fakt, že neplodnost a její terapie je 

velmi zatěžující a stresující i pro jinak zcela funkční vztah. Otevírají se otázky životních rolí, 

očekávání, nadějí, hodnot a budoucnosti vztahů našich klientů. V neposlední řadě se velmi 

významně dotýká sexuálního života páru. Pokud tento problém trvá delší dobu a je nutná 

opakovaná terapie, přináší to do vztahu velkou nejistotu a emoční zátěž, která u jednoho 

z partnerů (častěji u ženy) končí až ve 20 % manifestací klinických potíží typu úzkostí a 

depresí (ESHRE, Guidelines for counselling in infertility).   

K celkovému psychickému komfortu přispívá i kvalitní sexuální život páru, ten je však, kvůli 

terapii neplodnosti, omezen nebo absentuje zcela. Pozorujeme také nedostatek relevantních 

informací pro páry a v určitém slova smyslu i vyhýbání se tomuto tématu ze strany lékařů a 

sester. Často nevíme, jaký je sexuální život léčeného páru, zda se u něj nevyskytují sexuální 

disfunkce (např. erektilní dysfunkce, poruchy ejakulace, vaginismus atd.) a zda je jejich snaha 

o početí dítěte přirozenou cestou dostatečná. Poslední dobou se množí bohužel případy, kdy 

pár v sexuálních aktivitách absentuje, sexuální život popisuje jako problémový, přesto chce 

otěhotnět a spoléhá, že jejich problém vyřeší IVF.  

Nejen tato skutečnost nás na klinice IVF CUBE Praha vedla k realizaci retrospektivní 

dotazníkové studie se dvěma tématy – „Jak ovlivňuje IVF terapie sexuální život páru a zda 

pohlavní styk ovlivňuje výsledek terapie po embryotransferu“. Studie proběhla v období 

6/2015 – 5/2016. Dotazníky byly vydány v den testování HCG (těhotenský test) párům 

z České republiky, Německa, Irska, Anglie a Itálie, které podstoupily embryotransfer nebo 

kryoembryotransfer. Účast ve studii nebyla předem oznámena. Dotazníky byly párovány 

s klinickými daty (embryograde, hodnota HCG, průkaz akce srdeční plodu na UZ, počet 

cyklů). Osloveno bylo celkem 533 respondentů. Návratnost byla 36 % (132 žen, 60 mužů, 

z toho 55 v páru). Data byla kromě základních statistických metod zpracována rovněž 

korelační a faktorovou analýzou. 

Výsledky potvrdily naše předpoklady, které se nám ukazují z praxe. Získanými daty 

prokazujeme, že 63 % respondentů vnímá zhoršení kvality sexuálního života během IVF 

terapie. Příčinou změn bylo hlavně snížení četnosti intimních aktivit a snížená sexuální touha 

(viz tabulka č. 1). Pohlavní styk absentoval u 68 % respondentů po embryotransferu. 

Důvodem byl strach o výsledek terapie a z potratu (viz tabulka č. 2). 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 1 

Vnímáte změnu kvality sex. života od doby,  celkem v % ženy % muži % 

kdy podstupujete léčbu neplodnosti?       

        

ANO 63 67 55 

NE 36 33 43 

neodpověděl 1 0 2 

  

  

  

Co bylo příčinou změny: 

  

  

četnost intimních aktivit 47 49 42 

snížená sexuální touha 21 25 13 

časování styku na plodné dny, sex povinností 19 23 10 

změna polohy 4 5 2 

používání pomůcek 1 2 0 

ztráta atraktivity partnera/ky 1 2 0 

 

Tabulka č. 2 

Měli jste pohlavní styk po embryotransferu?  celkem v % ženy % muži % 

        

ANO 32 31 33 

NE 68 69 67 

neodpověděl 0 0 0 

  

  

  

Co bylo příčinou při odpovědi NE: 

  

  

strach o výsledek terapie 42 42 40 

strach z potratu 29 33 20 

hygienické zábrany (vag. tablety) 25 28 18 

bolesti v podbřišku 12 14 7 

únava 11 13 7 

suchost sliznice 1 2 0 

 

 

Dalším předpokladem, se kterým jsme do studie vstupovali, bylo zhoršení kvality sexuálního 

života se stoupajícím počtem IVF cyklů. V tomto případě metoda korelační a faktorové 

analýzy prokazuje souvislost. Z celkového počtu 34 % žen, které podstoupily více jak 3 cykly 

IVF, vnímá 78 % zhoršení kvality sexuálního života. Uvádějí ale, že jejich partneři měli 

zájem o sex, ale ony samy spíše ne (viz tabulka č. 3) 

 

 

 

 



Tabulka č. 3 

3 a více embryotransferů podstoupilo?  34% žen 31% mužů 

      

zhoršenou kvalitu se. života z tohoto počtu 

vnímá * 78 65 

styk v době terapie mělo* 34 24 

Styk po ET mělo* 17 12 

non koitální aktivity uvádí* 46 59 

orgasmus* 44 53 

ejakulace do pochvy* 22 18 

touha jako obvykle* 44 71 

partner měl zájem o sex* 85 47 

zakazování styku* 20 24 

   * uvedeno v % 

   

Velmi často diskutovanou otázkou je, zda se má zakazovat, nebo naopak doporučovat 

pohlavní styk po embryotransferu. Některé zahraniční studie neprokazují přímý vliv 

pohlavního styku na otěhotnění, dokonce popisují možný pozitivní vliv spermatu na proces 

uhnízdění embrya, zároveň však zmiňují riziko infekce přenosné při pohlavním styku a 

nepříznivý účinek stahů dělohy při orgasmu. Jiné studie pohlavní styk striktně zakazují. Mezi 

klienty center asistované reprodukce také panuje určitá nejistota, co mohou a co ne. Zprávy 

z různých diskusí ukazují, že lékaři spíše styk zakazují. Nejeden pár pak přichází s tím, že u 

nich v době terapie absentují jakékoliv sexuální aktivity a pokud se terapie opakují, výrazně to 

narušuje jejich partnerské soužití a sexuální potřeby. 

Uvedená studie svými metodami neprokazuje vzájemnou souvislost mezi aktivním sexuálním 

životem a jeho vlivem na výsledek terapie. Statistická analýza ukazuje spíše pro doporučení 

neomezovat sex. aktivity během terapie a tím podporovat partnerský komfort a celkovou 

psychickou pohodu (viz tabulka č. 4). 

  



Tabulka č. 4 

Měly jste pohlavní styk po embryotransferu?  % ženy 

ANO 31 

z toho těhotenství POZITIVNÍ 64 

z toho těhotenství NEGATIVNÍ 33 

nezjištěno 3 

z toho ejakulace do pochvy ANO 81 

z toho ejakulace do pochvy NE 19 

neodpovědělo 0 

z toho orgasmus ANO 75 

z toho orgasmus NE 19 

neodpovědělo 6 

    

NE 69 

z toho těhotenství POZITIVNÍ 60 

z toho těhotenství NEGATIVNÍ 37 

nezjištěno 4 

jiné non koitální aktivity ANO 34 

jiné non koitální aktivity NE 60 

neodpovědělo 6 

orgasmus ANO 35 

orgasmus NE 56 

neodpovědělo 9 

 

 

Souhrnně lze tedy říci, že získaná data korespondovala s předpoklady, které praxí získáváme. 

Znovu podněcují diskusi o tom, jak je důležitý psychický komfort během terapie a s ním úzce 

spjatý kvalitní sexuální život páru i během tak náročného období, jako je řešení neplodnosti 

páru. Na klinice IVF CUBE Praha mají klienti možnost přímé psychologické péče a 

konzultace, při nichž cíleně hovoříme o potřebě zachování kvality partnerského vztahu. Pokud 

zdravotní stav ženy dovoluje, sexuální život klientům neomezujeme.  


