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Neurologiset sairaudet muuttavat hyvin usein potilaan libidoa ja heikentävät seksuaalista
aktiivisuutta. Osa tästä johtuu sairauteen liittyvistä raajojen halvaus- tai spastisuusoireista, tunnon häiriintymisestä, virtsarakon toiminnan häiriöistä ja suoranaisesta neurogeenisesta genitaalien reagoimattomuudesta. Libidon heräämiseen ja seksuaalisuuden säätelyyn osallistuvat keskukset sijaitsevat hypotalamuksessa ja aivokuoren eri osissa. Näin
ollen yhden aivoalueen vaurio ei useinkaan estä seksuaalisuuden elpymistä ja kuntoutumista samalla kun potilas muutenkin toipuu sairaudestaan. Hyvin usein mielialatekijöillä, persoonallisuuden muutoksilla ja kognition häiriöillä on keskeinen osuus seksuaalikäyttäytymisen muuttumisessa sairastumisen yhteydessä, ja niihin voidaan vaikuttaa.
Tämä on tärkeä tietää ja huomioida potilaita hoidettaessa ja kuntoutettaessa. Seksuaalisuus on keskeisesti aivokuoritoimintaa; se muuttuu herkästi erilaisissa aivojen sairauksissa tai tunnetilojen muutoksissa. Hypotalamuksen etuosan tumakkeet ovat hyvässä suojassa, ja ne vaurioituvat harvoin aivojen sairauksissa. Näin ollen kyky ja mahdollisuus
toiminnallisesti tyydyttävään seksuaalisuuteen säilyy hyvin usein aivojen sairauksista ja
vammoista huolimatta.

A

ivojen sukupuolinen erilaistuminen on riippuvainen sukupuolirauhasten erittämistä
hormoneista. Jos rauhaset alkavat erittää
testosteronia, kehittyvät aivojen seksuaalisuutta
säätelevät keskukset maskuliinisiksi samoin kuin
ulkoiset sukupuoliominaisuudet. Tämä aivojen
seksuaalinen erilaistuminen alkaa jo sikiökehityksen aikana, 3.–4. raskauskuukaudella. Ellei
testosteronia erity, kehittyy yksilöstä automaattisesti aivojen seksuaalitoimintojenkin osalta
naispuolinen. Testosteronin erityksen pieneneminen psykoseksuaalisen kehityksen kriittisessä
vaiheessa vähentää hypotalaamisten tumakkeiden solujen proliferaatiota ja muuntaa seksuaalisuuden kehitystä (Roper 1996). Talamuksessa
ja hypotalamuksessa sijaitsevat tumakkeet osallistuvat keskeisesti seksuaalitoimintojen säätelyyn. Myös tumakkeiden koko on eri sukupuoDuodecim 2003;119:247–53

lilla erilainen: preoptinen alue on urosrotalla
kahdeksan kertaa suurempi kuin naaraalla. Ihmisen hypotalamuksen preoptisella alueella on
todettu seksuaalisesti dimorfinen tumake (SDN)
(kuva). Kyseessä on sukupuolen mukaan kaksimuotoinen tumake, jossa on aikuisilla miehillä
kaksinkertainen määrä soluja verrattuna naisiin
(Svaab ym. 1995). Kahden muun hypotalaamisen tumakkeen (anteriorisen hypotalamuksen
interstitiaaliset tumakkeet INAH 2 ja 3) on
myös todettu olevan seksuaalisesti dimorfisia
ja homoseksuaalisilla miehillä selvästi pienempää kuin heteromiehillä, naisilla samankokoisia kuin homomiehillä (LeVay 1991). Anatomiselta rakenteeltaan ja solumäärältään eri
sukupuolilla erilaisten hypotalaamisten tumakkeiden – seksuaalisesti dimorfisten alueiden –
esiintyminen tunnetaan, mutta niiden merkitys247
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Kuva. Seksuaalisuuden säätelyyn osallistuvien keskusten anatominen sijainti.

tä seksuaalisuuden säätelyssä ei tiedetä tarkasti.
Aivojen seksuaalinen erilaistuminen ei rajoitu
vain sikiöaikaan, kuten aiemmin ajateltiin: SDtumake sisältää syntymän aikaan vain 20 % siitä solumäärästä, joka siellä voidaan todeta 2–4
vuoden iässä. Tämän seksuaalisesti dimorfisen
tumakkeen solumäärä kasvaa pojilla ja tytöillä
samalla nopeudella ainakin 2–4 vuoden ikään.
Heteroseksuaalisilla nuorilla terveillä miehillä tehdyssä tutkimuksessa, joka perustui aivojen
funktionaaliseen magneettikuvaukseen (fMRI),
todettiin usean aivoalueen aktivoitumista seksuaalisen stimuluksen vaikutuksesta. Koehenkilöille näytettiin eroottista, rentouttavaa tai urheiluvideota. Samalla peniksen jäykistymistä rekisteröitiin ja aivojen eri alueiden aktivoitumista mitattiin fMRI:llä. Peniksen jäykistymiseen selvimmin liittyvät aivoalueet olivat oikea subinsulaarinen alue ja claustrum, vasen nucleus caudatus
ja putamen, oikeanpuoleinen keskimmäinen gyrus takaraivo- ja ohimolohkossa, gyrus ginguli
molemmin puolin sekä sensomotorinen ja premotorinen kuorialue (Arnow ym. 2002).
Seksuaalisuuden säätelyyn osallistuvat hypotalamuksen tumakkeet kehittyvät maskuliinisiksi testosteronin vaikutuksesta. Hypotalamuksen
etuosan vaurio poistaa seksuaalisen aktiivisuuden kokonaan. Hypotalaaminen vaurio voi johtaa myös REM-unen pitkäaikaiseen puutteeseen
ja hyperaktiiviseen seksuaalikäytökseen.
Corpus callosumin on havaittu olevan naisilla suurempi kuin miehillä. Toisaalta osassa tut248

kimuksia ei ole todettu eroja sukupuolten välillä commissura anteriorin koossa (Lasco ym.
2002). Aivokuoreen katsotaan paikantuvan useita maskuliinisen seksuaalikäyttäytymisen alueita, mutta sukupuolisuutta ei voida liittää aivoissa mihinkään tiettyyn alueeseen. Aivokuoren eri
alueet muodostavat kuitenkin ratkaisevan toimintakeskuksen seksuaalisuuden esiintymisessä
ja motivaation synnyssä. Ohimolohkoilla on tärkeä merkitys seksuaalisuuden hallinnassa, ja niiden vaurioon liittyy hyperseksuaalisuutta. Otsalohkojen alueella katsotaan sijaitsevan seksuaalitoimintojen aloittamiseen liittyvät keskukset,
ja myös estoinen seksuaalinen käytös on paikannettu frontaalialueille. Otsalohkojen mediaalipinnalla sijaitsevat sukupuolielinten sensoriset
kuorialueet lähellä varpaiden tuntoaluetta. Väliaivojen rakenteet koordinoivat seksuaalista
käyttäytymistä: ne yhdistävät kortikaaliset ja
limbiset vaikutukset endokriiniseen ja neuraaliseen toimintaan seksuaalisuudessa. Aivojen serotonerginen aktiivisuus estää sukupuolisia toimintoja, mikä tulee usein esille serotoniinin
määrää lisäävien lääkkeiden (SSRI) käyttäjillä,
kun taas dopaminerginen aktiivisuus lisää seksuaalista aktiivisuutta, jonka monet Parkinsonlääkkeiden käyttäjien puolisot havaitsevat.
Koska seksuaalisuus on keskeisesti aivokuoritoimintaa, se muuttuu herkästi erilaisissa aivojen sairauksissa tai tunnetilojen muutoksissa.
Hypotalamuksen etuosan tumakkeet ovat hyvässä suojassa, ja ne vaurioituvat harvoin aivoM. Färkkilä ja J. Ruutiainen

jen sairauksissa. Näin seksuaalisten toimintojen
mahdollisuus säilyy usein aivojen sairauksista ja
vammoista huolimatta.

Multippeliskleroosi
Jopa 60–80 % MS-potilaista ilmoittaa yhdyntöjen harvenneen sairastumisen jälkeen (Lilius ym.
1976, Minderhoud ym. 1984, Mattson ym.
1985, Zorzon ym. 1999). Alle 50-vuotiailla MSpotilailla on yhdyntöjä selvästi vähemmän kuin
terveillä verrokeilla tai samanikäisillä ja liikunnallisesti samankuntoisilla reumapotilailla (Zorzon ym. 1999). Mattsonin ym. aineistossa (1985)
kokonaan ilman yhdyntöjä oli viimeisen yhden
vuoden aikana ollut 23 % MS-potilaista, 9 %
nivelreumapotilaista ja 4 % terveistä verrokeista. Niitä, jotka olivat todenneet ongelmia sukupuolielämässään, oli vastaavasti 73 %, 40 % ja
13 %. Silti melkein puolet MS-tautia sairastavista miehistä (44 %) ja enemmistö naisista
(88 %) on tyytyväisiä sukupuolielämäänsä.
MS-tautiin liittyvät seksuaaliset toimintahäiriöt ovat yleisempiä ja vaikeampia miehillä kuin
naisilla (Zorzon ym. 1999). Miehillä yleisin ongelma on erektiohäiriö (60–80 %) ja ejakulaatiokyvyttömyys (20–60 %). Naisilla keskeisiä
ongelmia ovat emättimen heikko kostuminen
(40 %), sukupuolisen kiihottumisen heikentyminen ja orgasmin vaikeutuminen tai puuttuminen
(30–50 %). Sukupuolielinten ja reisien seudun
tuntohäiriö on tavallinen vaiva, ja tunnon heikentyminen on yleisempi ongelma kuin tunnon
muuttuminen epämiellyttävällä tavalla herkäksi.
Kivulias yhdyntä on harvinainen ongelma.
Seksuaalitoimintojen häiriön tausta MS-taudissa on käytännössä miltei aina elimellinen.
Neurofysiologisissa tutkimuksissa pudendaaliSEP:n (pudendal somatosensory evoked potential) aivovasteet klitoriksen ja peniksen sähköärsykkeisiin ovat poikkeavat, mutta bulbocavernosus-refleksi on yleensä normaali, mikä tarkoittaa, että vaurio on selkäytimen sakraaliosaa
korkeammalla (Kirkeby ym. 1988, Betts ym.
1994, Yang ym. 2000 ja 2001). Samasta syystä
pudendaali-SEP:n ja alaraajojen SEP:n herätevastelatenssien poikkeavuuksilla on vahva korrelaatio keskenään (Betts ym. 1994). MS-potiSeksuaaliongelmat neurologisissa sairauksissa

laalla saattaa esiintyä öisiä erektioita, vaikka
yhdynnän mahdollistava tahdonalainen ja hyväilemällä aikaansaatu erektio puuttuvat. Ilmiö
ei kuitenkaan ole MS-taudissa osoitus psykogeenisesta erektiohäiriöstä (Yang ym. 2000).
Sukupuolielinten perustoimintojen häiriöt eivät ole MS-taudissa ainoa sukupuolielämään
vaikuttava neurologinen oire. Yhdynnän onnistumiseen voivat vaikuttaa haitallisesti sairauteen
liittyvä nopea fyysinen uupuminen, lihasheikkous, raajojen ja vartalon spastisuus, sormimotoriikan heikentyminen ja raajojen koordinaatiovaikeudet. Virtsan tai ulosteen karkaamisen pelko on monelle sukupuolisen kanssakäymisen nautinnollisuutta rajoittava asia. Nautinnollisuuteen voivat vaikuttaa myös sairauteen
liittyvät kognitiiviset muutokset ja mielialahäiriöt.
Useimmat MS-tautiin liittyviä seksuaalisuuden ongelmia kartoittavat kyselytutkimukset on
tehty alle 50-vuotiaille. Liikunnallisesti hyväkuntoisilla esiintyy sukupuolielinten toimintahäiriöitä vähemmän kuin huonokuntoisilla. Sukupuolitoimintojen häiriö voi olla sairauden ensimmäinen oire (Zorzon ym. 1999). Miehillä
erektiohäiriöitä alkaa esiintyä keskimäärin yhdeksän vuoden kuluttua sairastumisesta (Betts
ym. 1994). Useiden tutkimusten mukaan erektiohäiriöön liittyy yleensä myös muita merkkejä
selkäytimen vauriosta, kuten virtsarakon toimintahäiriö tai lihasheikkoutta ja refleksimuutoksia alaraajoissa. MS-taudissa erektiohäiriöt
alkavat tavallisesti myöhemmin kuin virtsarakon toimintahäiriöt, mutta ilmaannuttuaan oireet etenevät toisiinsa korreloivasti. Zorzonin
ym. (2001) prospektiivisessa seurantatutkimuksessa sukupuolitoimintojen häiriöiden yleisyys
oli 70 %. Kahden seurantavuoden aikana häiriöiden yleisyys pysyi entisellään mutta oireet
vaikeutuivat.

Aivohalvaus
Aivoinfarkti ja aivoverenvuoto vaikuttavat
oleellisesti yhdyntöjen taajuuteen. Korpelaisen
ym. (1999) asiaa koskevaan kyselyyn osallistui
117 aivohalvauksen sairastanutta miestä ja 75
naista (ikä keskimäärin 59, SD +10) sekä 94
249

puolisoa (keskimääräinen ikä 57 vuotta, SD miten jätetty pois tutkimusaineistoista, minkä
+10 v). Suurin osa sairastuneista arvioi suku- vuoksi vasemman aivopuoliskon vaurioiden
puolielämänsä olleen aktiivista ennen sairastu- määrä saattaa olla aliedustettu. Aivohalvauksen
mista, mutta vain vajaat puolet piti sitä sellaise- aiheuttamien kognitiivisten erityisoireiden merna sairastumisen jälkeen. Sairastuneiden puoli- kitystä seksuaalielämälle ei olekaan riittävästi
sojen arvio sukupuolielämän aktiivisuudesta oli tutkittu. Kommunikaatiokyvyn heikentymisen
samansuuntainen. Tutkimusten mukaan alle 60- voisi olettaa vaikeuttavan oleellisesti tyydyttävuotiaista miehistä on aivohalvauksen jälkeen vän sukupuolielämän kannalta tärkeätä kanssakokonaan ilman yhdyntöjä 20–41 % ja naisista käymistä. Aivohalvauksessa selkäydin ei kuiten9–33 % (Bray ym. 1981, Sjögren ym. 1983, kaan vaurioidu ja sukupuolielimien yhteydet
Boldrini ym. 1991, Korpelainen ym. 1999). Iäk- keskushermostoon säilyvät siten yleensä ehyinä.
käämmillä sairastumisen aiheuttama muutos voi Sairastumisen aiheuttamat sukupuolitoimintojen
olla suurempi. Mongan ym. (1986) aineiston muutokset eivät ole etiologialtaan yhtä usein elikeskimäärin 68-vuotiaista miehistä 11 % oli ol- mellisiä kuin MS-taudissa.
lut kokonaan ilman yhSuomalaisessa tutkidyntöjä ennen aivohalmuksessa aivohalvaukvausta ja 64 % sen jälseen liittyvän pysyvän
Sukupuolielämän muuttumiseen
keen, naisista vastaavastoimintahaitan todettiin
aivohalvauksen jälkeen vaikuttavat
ti 29 % ja 54 %. Aivovaikuttavan
jossain
voimakkaasti asennetekijät ja
halvaus muuttaa yhdynmäärin sukupuoliseen
muut psykososiaaliset syyt.
tätottumuksia muillakin
kiinnostukseen ja tyytytavoilla. Esileikkiin käyväisyyteen (Korpelainen
tetään vähemmän aikaa,
ym. 1999). Sairastuneen
ja yli puolet sairastuneista joutuu muuttamaan perusasenne seksuaalisuuteen ja puolisoiden
parin omaksumaa yhdyntäasentoa (Boldrini ym. kyky keskustella sukupuolielämään liittyvistä
1991).
asioista selittivät kuitenkin huomattavasti paAivohalvauksen jälkeen kiinnostus ja tyyty- remmin yhdyntöjen määrän muutoksia. Samaan
väisyys sukupuolielämään vähenevät selvästi ai- tulokseen päädyttiin ruotsalaisessa tutkimukseskaisemmasta molemmilla sukupuolilla ja sekä sa (Sjögren 1983). Harva haastatelluista piti susairastuneilla että heidän puolisoillaan. Suoma- kupuolielämän tyrehtymisen syynä halvausoireilaisen tutkimuksen mukaan vaikean impotens- ta sinänsä. Jotkut pelkäsivät yhdynnän lisäävän
sin esiintyminen lisääntyy sairastumisen yhtey- uuden halvauksen riskiä. Ennakkoluulot vamdessä 12 %:sta 50 %:iin (Korpelainen ym. maisen harjoittamaa sukupuolielämää kohtaan
1999). Naisilla emättimen kostumisen häiriö olivat tutkimuksen mukaan kuitenkin pääsyy
yleistyy 13 %:sta 29 %:iin. Puolet sairastuneis- sukupuolielämän muutokseen niin sairastuneilta arvioi kokeneensa tyydytystä tuottavia orgas- la kuin heidän puolisoillaan. Aivohalvauksen
meja ennen aivohalvausta mutta vain 16 % sai- vaikutusta seksuaalisuuteen on tutkimuksissa
rastumisen jälkeen.
arvioitu tyypillisesti muutama vuosi sairastumiTutkimusten mukaan sukupuolielämän muut- sen jälkeen. Prospektiivisia tutkimuksia ei ole
tumiseen aivohalvauksen jälkeen vaikuttavat tehty. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että sukupuolivoimakkaasti asennetekijät ja muut psykososi- elämä elpyy entiselleen melko nopeasti sairaaaaliset syyt. Sairastumiseen liittyvä masennus, lasta kotiutumisen jälkeen, jos niin ylimalkaan
muut sairaudet ja niiden lääkitys voivat olla kes- käy.
keisiä myötävaikuttavia asioita. Yllättävästi aivohalvauksen etiologia (aivoinfarkti tai aivove- Parkinsonin tauti
renvuoto) tai vaurion sijainti keskushermostossa eivät suuresti selitä sukupuolielämän muu- Lipen ym. (1990) tutkimuksen mukaan Parkintoksia. Tosin vaikeata afasiaa potevat on useim- sonin taudin vaikutus yhdyntätaajuuteen ja su250
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kupuoliseen tyytyväisyyteen on samanveroinen Aivovamma
kuin nivelrikon eli vähäinen. Toisensuuntaistakin tutkimustietoa on. Englantilaisessa tutki- Lievienkin aivovammojen jälkeen on kuvattu
muksessa haastateltiin 23:a mies- ja 11:tä nais- esiintyvän moninaisia käyttäytymisen – mm.
potilasta sekä 11 mies- ja 27:ää naispuolista seksuaalisuuden – muutoksia. Miller ym. (1986)
puolisoa (Brown ym. 1990). Yli puolet miespo- ovat kuvanneet kahdeksan potilasta, joista neltilaista ja heidän puolisoistaan oli tyytymättö- jälle kehittyi mediobasaalisen, frontaalisen tai
miä sukupuolielämäänsä. Naispotilaat (36 %) dienkefaalisen alueen aivoruhjevamman jälkeen
ja heidän puolisonsa (9 %) eivät olleet yhtä tyy- estoton seksuaalinen käytös ja hyperseksuaalitymättömiä.
suus. Toisaalta neljän potilaan seksuaalinen moParkinsonin taudin dopaminerginen lääkehoi- tivaatio muuttui, kun vamma sijaitsi limbisillä
to voi ohimenevästi voimistaa kiinnostusta su- alueilla. Kyseisten tutkijoiden mukaan muuntukupuoliseen kanssakäymiseen (Hyyppä ym. nut seksuaalinen käytös voi olla aivovamman
1990). Yleensä sairaus kuitenkin vähentää su- keskeinen oire. Toisessa myöhemmässä selvitykkupuoliviettiä. Tanskasessä todettiin, että
laiseen
tutkimukseen
frontaalisen
vamman
osallistui 25 alle 60-vuosaaneet olivat yleisesti
Fyysinen aivovaurio ei estä
tiasta potilasta (Wertyytyväisempiä seksuaaaivovamman saaneita
muth ja Stenager 1995).
lisuutensa kuin ne, joilsaavuttamasta tyydyttävää
Sukupuolinen aktiivisuus
la ei ollut frontaalivamseksuaalielämää.
ei lisääntynyt sairastumimaa. Toisaalta mitä
sen jälkeen yhdelläkään.
kauemmin vammasta
Päinvastoin se väheni
oli kulunut, sen vähäimelkein kaikilla naisilla ja joka kolmannella sempi oli tällainen seksuaalisuuden muutos. Oimiehellä. Welshin ym. (1997) mukaan Parkin- kean aivopuoliskon vammoihin liittyi huomatsonin tautia sairastavat naiset ovat tyytymättö- tavampi seksuaalisen aktiivisuuden lisääntymimämpiä sukupuolielämäänsä kuin samanikäiset nen (Sandel ym. 1996).
verrokit, joilla ei ole neurologista sairautta.
Aivovammojen vaikutuksesta seksuaalisuuParkinsonin tautiin sairastutaan yleensä 60– teen on julkaistu paljon raportteja. Tuoreessa
70 vuoden iässä. Sairauteen liittyvien sukupuo- katsauksessa on kuitenkin päädytty toteamaan,
lielämän muutosten etiologia on arvausten va- että tulokset ovat ristiriitaisia, eikä tehtyjen selrassa. Dopaminergisilla hermoradoilla on mer- vitysten perusteella voida erottaa primaarisia ja
kitystä seksuaalisen vireyden ja erektion sääte- sekundaarisia seksuaalisuuden ongelmia (Aloni
lyssä. Erektiohäiriöt ovat Parkinson-potilailla ja Kaze 1999). Kuitenkin voidaan todeta, että
yleisiä. Niitä alkaa esiintyä vähitellen sairasta- fyysinen vaurio ei estä aivovamman saaneita
misvuosien karttuessa. Multisysteemiatrofiassa, saavuttamasta tyydyttävää seksuaalielämää
jota sairauden alkuvaiheessa on usein vaikea vamman jälkeen; seksuaalisuuden häiriöitä
erottaa Parkinsonin taudista, erektiohäiriö on esiintyy eniten niillä, joille vamma on aiheuttavarhainen oire ja saattaa alkaa useita vuosia en- nut kognitiivisia ja emotionaalisia muutoksia
nen sairauden muiden oireiden ilmaantumista. (Katz ja Aloni 1999).
Dopaminergiset parkinsonlääkkeet (L-dopa,
bromokriptiini, pergolidi, pramipeksoli ym.)
Muut neurologiset sairaudet
voivat aiheuttaa libidon vahvistumista ja joskus
kiusallistakin hyperseksualismia. Usein lääkitys Dementian vaikutuksesta seksuaalisuuteen tieon kuitenkin välttämätöntä potilaan liikunta- detään hyvin vähän. Alzheimer-potilaan kognikyvyn kannalta, mutta annosta voidaan pienen- tiiviset muutokset aiheuttavat puolisolle usein
tää tai kokeilla libidoa heikentävää SSRI-lääki- ongelmia myös seksuaalitoiminnoissa (Litz ym.
tystä »jarruna».
1990). Tutkimusten mukaan suuri osa AlzheiSeksuaaliongelmat neurologisissa sairauksissa
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merin tautiin sairastuneista miehistä potee erektio-ongelmia. Syytä tähän ei tunneta. Epäasiallinen seksuaalinen käyttäytyminen on kuitenkin
harvinaista Alzheimerin tautia sairastavilla,
mutta silloin kun sitä esiintyy, se on erittäin hankala ongelma puolisolle ja hoitojärjestelmälle
(Davies ym. 1993). Tutkimuksessa, jossa verrattiin Alzheimer-potilaiden parisuhdetta samanikäisten terveiden parisuhteisiin, todettiin, että
Alzheimer-ryhmän pareista vain 27 % oli edelleen seksuaalisesti aktiivisia. Verrokeilla vastaava osuus oli 82 %. Miespuolisista Alzheimerpotilaista 14 % oli seksuaalisesti hyvin aktiivisia ja kolme neljästä naispuolisesta puolisosta
koki sen ongelmalliseksi (Wright 1991).
Epilepsiapotilailla tehdyssä tutkimuksessa todettiin, ettei yleisessä tyytyväisyydessä elämänlaatuun ollut juuri eroja neurologisesti terveisiin
verrokkeihin nähden. Myöskään epilepsiakirurgialla ei ollut vaikutusta elämänlaatuun. Sen sijaan leikattujen kohtauksettomien epileptikoiden seksuaalisuus oli tyydyttävämpää kuin leikattujen mutta edelleen kohtauksia saavien
(Christianson ym. 1995)
Enkefaliitti-, aivokontuusio- tai aivoinfarktipotilailla voi esiintyä ongelmallinen oireisto, jossa vaurio sijaitsee molemmissa ohimolohkoissa:

potilaan käsi pyrkii tarttumaan kaikkeen. Potilas pyrkii tutkimaan kohteita käsillään ja on
hoitotoimenpiteissä suuntautunut yliseksuaalisesti. Siihen usein liittyy amnestinen häiriö ja
afasia. Tätä tilaa kutsutaan Klüver–Bucyn syndroomaksi, ja se on ohimolohkon vaurioissa tärkeä diagnosoida ja huomioida kuntoutusvaiheessa.

Lopuksi
Aivojen sairaudet poistavat vain harvoin seksuaalisuuden tai aiheuttavat orgaanisen impotenssin; ongelmat syntyvät usein aivosairauksiin ja
-vammoihin nähden sekundaarisista persoonallisuuden ja mielialan muutoksista. Sen sijaan selkäytimen vaurion aiheuttavat neurologiset sairaudet ovat lähes poikkeuksetta esteenä normaalin seksuaalitoiminnan onnistumiselle, ja
tällöin on kehitettävä vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa seksuaalisia tarpeita. Neurologisiin sairauksiin liittyvien seksuaalitoiminnan häiriöiden
hoidossa voidaan soveltaa samoja periaatteita
kuin seksuaalihäiriöiden hoidossa yleensäkin.
Neurologisiin sairauksiin liittyvät halvaus- tai
spastisuusoireet vaativat kekseliäisyyttä asentojen kehittelyssä.
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