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3. téma

ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA POHLAVNÝCH ORGÁNOV 
A STAROSTLIVOSŤ O SVOJE TELO

Anatómia a fyziológia pohlavných orgánov

Z telesných zmien, o ktorých sme už hovorili, je vývoj pohlavných orgánov jednou 
z najvýraznejších.

Dievčatá

Na obrázkoch môžeš vidieť vonkajšie a vnútorné pohlavné orgány dospelej ženy.

Vonkajšia, viditeľná časť pohlavných orgánov sa nazýva vulva. Zvonku ju uzatvárajú ochlpené 
veľké pysky, pod nimi sú tenšie – malé pysky, medzi ktorými sa nachádza dráždec (klitoris). 
Dráždec popretkávaný citlivými nervovými zakončeniami je hlavnou erotogénnou zónou ženy 
(podrobnejšie v 4. téme). Pod ním je ústie močovej rúry a vchod do pošvy, ktorý prekrýva 
panenská blana (hymen). Pošva, maternica, vajíčkovody a vaječníky patria medzi vnútorné 
pohlavné orgány. Pošva je pružná trubica, dlhá približne 8 cm. Pri sexuálnom styku do pošvy 
vniká mužský penis. Pri pôrode tadiaľ vychádza dieťa von z matkinho tela. Do pošvy ústi 
maternica, presnejšie kŕčok maternice. V brušnej dutine má žena vaječníky, kde sa tvoria 
ženské pohlavné hormóny a v pravidelných cykloch dozrievajú pohlavné bunky – vajíčka.

Menštruácia

Menštruácia je významnou udalosťou v živote každého dievčaťa – vo väčšine prípadov znamená 
zmenu na ženu, schopnú stať sa matkou. Niektoré prekvapí, iné ju očakávajú s napätím, pretože 
väčšina kamarátok už menštruáciu „dostala“. Netreba sa znepokojovať, ak nebudeš medzi 
prvými. Prvá menštruácia do veku 16 rokov je v norme. Ak sa dovtedy neobjaví, odporúčame ti 
poradiť sa s lekárom/kou.
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Menštruačný cyklus

Počíta sa od začiatku jednej do začiatku nasledujúcej menštruácie. V období pohlavnej zrelosti 
dozrievajú vo vaječníkoch folikuly – každý mesiac jeden. Približne 14 dní od prvého dňa 
menštruácie zrelý folikul praskne a vajíčko uložené v ňom je pripravené na oplodnenie. Táto fáza 
cyklu sa nazýva ovulácia. Folikul vylučuje hormón estrogén, ktorý pripravuje sliznicu maternice 
na prijatie oplodneného vajíčka. Zrelé vajíčko odchádza cez vajíčkovod do maternice. Ak 
v tomto období dôjde k splynutiu vajíčka a mužskej pohlavnej bunky – spermie, zahniezdi sa 
v sliznici maternice a začne sa vyvíjať plod. Ak nie, výstelka maternice spolu s krvou odíde cez 
pošvu von z tela – nastáva menštruácia (perióda, menzes, mesiačiky, krámy). Cyklus trvá 
spravidla 28 dní, ale rozdiely sú možné. Rozmedzie 21 – 35 dní je v norme. 12 až 16 dní pred 
začatím novej menštruácie sa uvoľňuje ďalšie vajíčko. Cyklus sa opakuje približne 30 rokov, až do 
prechodu (klimaktéria), keď sa plodné obdobie ženy končí. Zo začiatku väčšinou menštruácia 
neprichádza pravidelne, no cyklus sa zvyčajne do dvoch rokov upraví.

Menštruačný cyklus je prirodzenou súčasťou života ženy. Ak netrpíš nadmernými bolesťami 
(dysmenorea) a inými ťažkosťami, nemusí ťa nijako obmedzovať. Ak áno, treba sa poradiť 
s lekárom/kou. Na zachytávanie odchádzajúcej krvi používaj vložky (na trhu je veľký výber 
podľa tvaru a veľkosti) alebo tampóny, ktoré sa zasúvajú do pošvy (návod na použitie nájdeš 
v každom balení). Je dôležité pravidelne a včas ich meniť, aby nedošlo k infekcii. Menštruácia ťa 
neprekvapí, ak si budeš viesť menštruačný kalendár. Zároveň dokážeš uviesť dátum poslednej 
menštruácie, čo je dôležitý údaj v prípade gynekologického vyšetrenia.

Premenštruačný syndróm

V čase menštruačného cyklu sa hladina hormónov v tele mení, čo môže ovplyvniť tvoje psychické 
rozpoloženie. Všeobecne platí, že pred začiatkom cyklu sa u niektorých žien dostavuje zvýšená 
citlivosť, smútok, podráždenosť, prípadne únava. Niekedy je lepšie s takouto alternatívou včas 
rátať, prípadne sa na ňu pripraviť.

Výtok

Ide o samočistiacu schopnosť pošvy. Za normálnych okolností je výtok bez zápachu a na bielizni 
zanecháva belavú až žltkastú stopu. Jeho množstvo a hustota sa v priebehu menštruačného 
cyklu menia. Pred menštruáciou má výtok mliečnu farbu a je lepkavý. V čase ovulácie sa ho 
vylučuje najviac, v podobe číreho hlienu s jemnou mydlovou vôňou. Zvýšený výtok sa môže 
objaviť aj v období, keď prežívaš silnejšie emócie, stres. Vtedy nie je nutná špeciálna liečba. Ak 
však výtok nepríjemne zapácha, spôsobuje podráždenie sliznice, či svrbenie, ide o infekciu a je 
potrebné navštíviť gynekológa/ičku.
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Chlapci

Pohlavné orgány dospelého muža:

Penis je mužský pohlavný orgán. Najcitlivejší je v oblasti, ktorá sa nazýva žaluď. Prekrýva 
ho predkožka. Penis v stave ochabnutia visí smerom dole a zvyčajne býva mierne zakrivený 
doboku. V semenníkoch visiacich v miešku pod penisom sa tvoria mužské pohlavné bunky 
– spermie. Ich tvorbu umožňuje pohlavný hormón testosterón. Pri pohlavnom vzrušení sa 
penis pomocou erektilných teliesok, ktoré sa naplnia krvou zväčší a vzpriami – vzniká erekcia. 
Semenná tekutina s obsahom spermií sa pomocou svalových sťahov vystrekuje cez močovú 
rúru von z tela (hovoríme o ejakulácii). Vtedy u mužov spravidla nastáva orgazmus – pohlavné 
vyvrcholenie (podrobnejšie v 4. téme). Hoci semeno pri ejakulácii odchádza tou istou cestou 
ako moč, nikdy nedôjde k ich zmiešaniu. Pri erekcii sa totiž svaly pri otvore močového mechúra 
stiahnu. Po ejakulácii penis znovu ochabne a vráti sa do pôvodnej veľkosti.

Erekciu môžeš mať kedykoľvek, pri pohlavnom vzrušení aj bez akýchkoľvek príčin. Môže sa stať, 
že ťa prekvapí. Ak ju nečakáš, tak väčšinou nepríjemne. Zažívajú to všetci chlapci/muži, nemusíš 
sa preto cítiť trápne. Zvyčajne si tvoje okolie nič nevšimne. Erekcia sa často dostaví aj počas 
spánku – napríklad pod vplyvom sna zažiješ takzvaný „mokrý sen“– polúciu – výron semena. 
Nemusíš si vôbec pripadať trápne, je to celkom normálne.

Obriezka

Niekedy sa predkožka pokrývajúca žaluď penisu z náboženských alebo iných dôvodov odreže. Pri 
umývaní potom predkožku netreba sťahovať. Nijakú inú výhodu ani nevýhodu obriezka nemá.



14

Starostlivosť o svoje telo

V období puberty tvoje telo v súvislosti so zmenou fyziologických pochodov vyžaduje zvýšenú 
pozornosť. Mení sa zloženie telesného potu, ktorý postupne reaguje s baktériami na pokožke 
a môže nepríjemne zapáchať. Každodenná osobná hygiena vrátane intímnej by sa mala stať 
prirodzenou súčasťou tvojho života.

Dievčatá

Každodenné umývanie v oblasti genitálií je samozrejmosťou. Najlepšie je umývať ich vodou, 
mydlo môže vnútorné prostredie vagíny podráždiť a spôsobovať zápaly. V súčasnosti existujú 
špeciálne umývacie emulzie na intímnu hygienu bez obsahu mydla. Počas menštruácie treba 
venovať intímnej hygiene dvojnásobnú pozornosť, aby sa zabránilo nepríjemnému telesnému 
pachu, prípadne infekcii spôsobenej rozkladajúcou sa krvou. Pred kúpeľom vo vani v tomto 
období uprednostni sprchu. Parfumy na intímnu hygienu a parfumované vložky môžu podráždiť 
sliznice, radšej sa im vyhni.

Nie všetky telesné zmeny musia súvisieť s dospievaním. Treba sa naučiť vnímať signály svojho 
tela, aby sa predišlo prípadným problémom – chorobným zmenám.

Samovyšetrenie prsníkov

V období bezprostredne po menštruácii je vhodný čas na kontrolu prsníkov. Prehliadkou 
pred zrkadlom a ich dôkladným prehmataním môžeš včas odhaliť nebolestivé hrčky, akými 
sa najčastejšie prejavuje rakovina prsníka. Hoci hrčky v prsníkoch môžu patriť aj k bežným 
a neškodným tkanivovým útvarom, je lepšie mať istotu, že je všetko v poriadku. V prípade 
pochybností je potrebné vyšetrenie u gynekológa/gynekologičky, pretože predpokladom 
úspešného vyliečenia zhubného nádoru je jeho včasné zachytenie a okamžitá liečba. Pár minút 
pravidelnej pozornosti, ktoré venuješ svojim prsiam raz do mesiaca, ti môže zachrániť život.

Ako na to
Zmeny na vonkajšom vzhľade prsníkov najlepšie odhalíš postojačky pred zrkadlom.

• Postupne dvíhaj pravé a ľavé rameno aj obe naraz. Daj ruky v bok, zatni päste, 
potom sa predkloň a natiahni ruky pred seba.

• Všímaj si zmeny tvaru, veľkosti, farby prsníka, či pokožka nie je zvráskavená, 
jamkovitá, či nie sú viditeľné hrčky.

• Skontroluj vzhľad a tvar bradaviek, prípadné prehĺbenie dovnútra, olupovanie, 
vyrážky, výtok.

Prehmatanie prsníkov poležiačky

• Ľavú ruku zdvihni a polož pod hlavu a pravou rukou vyšetri (pomaly prehmataj) 
ľavý prsník.

• Ľavú ruku pripaž k telu a vyšetri ľavý prsník až smerom ku kľúčnej kosti a rovnako 
smerom do podpazušnej jamky.

• Podobne vyšetri pravý prsník.

Tak, ako chodíš k zubárovi/ke, alebo detskému/ej lekárovi/ke, aj gynekologická prehliadka by 
sa mala stať prirodzenou súčasťou starostlivosti o tvoje zdravie. Odporúča sa, aby ambulanciu 
gynekológa/gynekologičky dievčatá prvýkrát navštívili vo veku 15 rokov. Určite by to nemali 
odkladať, keď sa rozhodnú sexuálne žiť. Vtedy sa treba poradiť aj o vhodnej antikoncepcii.
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Gynekologické vyšetrenie

Prvýkrát môže byť pre teba stresujúce. Nemusíš sa ničoho obávať, nebýva bolestivé 
a počiatočné rozpaky postupne isto prekonáš. Pretože pri prehliadke sa treba vyzliecť od pása 
dole, ako oblečenie na túto príležitosť je vhodnejšia sukňa či šaty než nohavice. V ordinácii 
si tak nebudeš pripadať celkom nahá. Samotné vyšetrenie absolvuješ na vyšetrovacom 
stole v polohe ležmo. Lekár/ka pomocou zrkadielka a špachtličky, ktoré ti vsunie do pošvy, 
odoberie vzorky z kŕčka maternice. Odber pošle na laboratórny rozbor, aby sa včas zachytili 
prípadné chorobné zmeny na kŕčku maternice (podrobnejšie v 7. téme). Vyšetrenie by si 
mala absolvovať raz ročne, najneskôr rok po prvom sexuálnom styku. Súčasťou vyšetrenia je 
rozhovor, anamnéza, prípadne aj informácie o výbere antikoncepcie.

Chlapci

Intímna hygiena v tomto období vyžaduje rovnako zvýšenú pozornosť ako u dievčat. 
Každodenným umývaním v oblasti genitálií predídeš nielen nepríjemnému zápachu, ale aj 
vzniku zápalových ochorení a infekčných chorôb. Zvýšenú pozornosť venuj penisu – konkrétne 
žaluďu a predkožke, ktorá ho prekrýva. Pod predkožkou sa hromadí bieložltý maz – smegma. Ak 
sa žaluď pravidelne neumýva, vo vlhkom prostredí slizníc sa darí rozličným mikroorganizmom, 
ktoré okrem nepríjemného pachu spôsobujú nebezpečné zápalové procesy. Istú výhodu majú 
chlapci a muži, ktorí sú obrezaní. Ich žaluď nezakrýva predkožka, takže táto oblasť sa ľahšie 
udržuje v čistote.

Intímna hygiena

Pri každom umývaní predkožku pretiahni dozadu tak, aby sa odhalil žaluď. Penis dôkladne 
poumývaj vodou a mydlom. Ak je predkožka príliš tesná a nedá sa ľahko pretiahnuť, skús 
to pomaly a postupne vo vani s pomocou mydla. Niekedy je predkožka úzka natoľko, že je 
potrebný malý operačný zákrok. Príliš tesná predkožka môže spôsobiť bolesti pri erekcii.

V prípade akýchkoľvek vážnejších problémov navštív lekára/ku – urológa/urologičku.

Dôležitou súčasťou starostlivosti o telesné zdravie by sa malo stať vyšetrenie semenníkov. 
Najvhodnejší čas je bezprostredne po kúpeli či po sprchovaní, keď je pokožka mieška uvoľnená. 
Pravidelnou kontrolou, ktorú si môžeš spraviť veľmi jednoducho sám, včas odhalíš nebezpečné 
chorobné zmeny na svojich pohlavných orgánoch. Rakovina semenníkov je totiž jednou 
z najčastejších typov rakoviny u mladých mužov. Zachytená včas je dobre liečiteľná. Ak sa ti 
čokoľvek nezdá, čím skôr sa poraď s urológom/urologičkou.

Samovyšetrenie semenníkov

Ako na to
V polohe postojačky pred zrkadlom

• Prezri si semenníky, ktoré voľne visia dolu (jeden vyššie než druhý), sleduj prípadnú 
zmenu ich veľkosti, rozličné znamienka, výstupky, škvrny, vyrážky, viditeľné hrčky.

• Prehmataj palcom a ukazovákom celý povrch mieška, pomalým pootáčaním prejdi 
prstami semenníky, aby si hmatom zachytil akékoľvek nové útvary. (V zadnej časti 
semenníkov sa nachádzajú prirodzené hrbolčeky).

• Poťažkaj každý semenník v ruke. Mali by byť rovnako ťažké.


