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KAM MÍŘÍ GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ NEJEN V ČR

SROVNÁNÍ SE SVĚTEM
NENÍ ZAHANBUJÍCÍ
Co do nízké míry novorozenecké úmrtnosti Česká republika patří k absolutní světové
špičce, poznamenává MUDr. Vladimír Dvořák, předseda České gynekologické 
a porodnické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

� Je patrný nějaký posun v české gynekologii
a porodnictví ve srovnání se situací před
rokem 1990?

Rozdíl je obrovský. Možná si někteří čtenáři
– a hlavně čtenářky, vzpomenou, jak před dvaceti
roky vypadala porodnická a gynekologická od-
dělení, která opravdu nebyla „patient friendly“.
Dnes jsou na evropském standardu. Totéž platí
o gynekologických ambulancích: Proti situaci
před rokem 1990, kdy „obvodní“ gynekologové
měli velmi omezené kompetence (a někdy i zna-
losti), dnes gynekologické ambulance představují
jeden ze základních stavebních kamenů primární
péče o ženy v terénu, přičemž stále více přibývá
zařízení, která se zabývají i jednodenní chirurgií
a provádějí výkony, které jsou dosud v ČR posky-
továny ve většině případů za hospitalizace.

Dnes na rozdíl od tehdejší doby můžeme ho-
vořit o tom, že zdravotní uvědomění žen se
výrazně zlepšilo, což se mj. odráží i v podstatně
nižším množství umělých ukončení těhotenství.
Naopak se u českých žen výrazně zvýšilo
používání antikoncepce, a to na takovou úroveň,
že už v tomto směru představujeme slušný evrop-
ský průměr. 

� V čem máme vyspělou Evropu ještě 
co dohánět? 

Jsme za ní poněkud pozadu v úrovni i vy-
užívání některých preventivních programů.
Velkou bolestí ČR je poměrně značný výskyt
rakoviny hrdla děložního (děložního čípku).
Doufejme, že se to změní ruku v ruce s tím, jak se
u nás zkvalitňuje a stále lépe organizuje scree-
ning tohoto novotvaru a jak se jako prevence
před ním začíná některými zdravotními po-
jiš�ovnami nabízet i příspěvek na očkování proti
lidskému papilomaviru.

� Doceňují ženy význam prevence?
Například účast na preventivních gyneko-

logických prohlídkách rok od roku roste, přesto
dosud není tak vysoká jako v zemích, kde fungu-
je aktivní zvaní klientek na jednotlivé scree-
ningové programy. U nás hodně záleží na inicia-
tivě samotné ženy, což je účinné jen u části popu-
lace. Určitě by pomohlo, kdyby ženy mohly být
aktivněji informovány o tom, že se jim blíží ter-
mín pravidelné preventivní prohlídky. A úplně
nejlepší by bylo, pokud by zdravotní pojiš�ovny
v rámci zdravotního pojištění zavedly bonus, tedy
zvýhodnění pro ty ženy, které projdou všemi
doporučenými preventivními prohlídkami,
a naopak penalizaci, malus, pro ty, které se pre-
vence neúčastní. Zdá se, že nastavená reforma

zdravotnictví, která by mohla zdravotním
pojiš�ovnám poskytnout více autonomie, by tak
mohla i do veřejného zdravotního pojištění
přinést silnější prvky motivace klientů starat se
lépe o své zdraví.

� Je pravda, že gynekologů ubývá? 
V některých regionech má část lůžkových

zařízení skutečně problémy s počty gynekologů
a porodníků. Na druhou stranu porodnic a porod-
nických oddělení je u nás ve srovnání s vyspělý-
mi evropskými zeměmi na počet obyvatel
poněkud více, takže lze časem očekávat i mírnější
redukci počtu lůžkových zařízení. Jenže to je
spíše věcí politického rozhodování. V ambulantní
sféře bych o nějakém akutním nedostatku
gynekologů nemluvil. Do budoucna – ale určitě
ne v nejbližších letech, je však možné některé
disproporce očekávat. Věková skladba ambulant-
ních gynekologů není právě nejlepší, by� ne tak
zoufalá jako u stomatologů či praktických lékařů.
Přesto generační obměna v našem oboru, hlavně
v terénu, bude poměrně pomalá. 

� Co může vašemu oboru přinést snížení
věkové hranice trestní odpovědnosti, a tedy
i beztrestnosti pohlavního styku, na 14 let? 

Nic dramatického. To, co se dříve dělo jaksi
potají, bude nyní legalizováno, což nemusí být
z pohledu lékaře až tak špatné. Podle mého
názoru snížení věkové hranice samo o sobě
rozhodně nepovede k tomu, že vyšší procento
teenagerů, než je tomu te�, začne pohlavně žít
dříve. Může to pomoci i mladým dívkám, které
dosud kvůli svému věku mají poněkud ztíženější
přístup ke gynekologovi. 

� Poměrně kontroverzním tématem se stávají
tzv. domácí porody. Jaký k nim odborná
společnost zaujímá postoj?

Záporný. Jistě, jsou země, kde domácí porody
jsou tradicí a kde je i málo zkušených gynekologů
a porodníků. Například v mnoha zemích rozvo-
jového světa bývají tyto porody jedinou možnou
alternativou, ale míra novorozenecké úmrtnosti
je tam děsivá. Jedinou z evropských zemí, kde
domácí porody hrají významnější roli, je patrně
Nizozemsko. Zcela jinak je tomu v ČR. U nás
máme více než dva tisíce gynekologů, z nichž

polovina působí v terénu jako lékaři primární
péče prvního kontaktu. Tato skutečnost limituje
roli porodních asistentek v terénu, kde nejsou
s to zajiš�ovat prenatální péči v celém jejím kom-
plexu. Tedy například nedokážou ultrazvukově
vyšetřit, kolposkopicky posoudit hrdlo děložní či
provádět preventivní stěry. I když si velice
vážíme jejich vzdělání, zkušeností a obětavosti,
vždy budou spíše velmi zdatnými a lékaři určitě
ceněnými spolupracovnicemi v ambulanci nebo
na porodním sále. Na sále často i samostatně
provádějí porod, ale vždy musí být nablízku
lékař, aby mohl být při jakékoliv případné kom-
plikaci rychle přivolán. Volání po domácích
porodech považujeme za extrémistické, přímo
ohrožující zdraví a životy rodiček a jejich dětí.
Představa, že když těhotenství probíhá bez kom-
plikací, musí být nutně následně bez komplikací
i porod, je zcestná. Každá zkušená porodní asis-
tentka ví, že komplikace se mohou při jakémko-
liv porodu projevit zcela nečekaně a velmi rychle.
A každá nastávající rozumně uvažující matka
přece chce donosit a porodit živé a zdravé dítě.
V české realitě by domácí porody znamenaly
ohrožování populace i plýtvání prostředky.
Koneckonců světový trend směřuje spíše ke kon-
centraci porodů do zařízení, v nichž proběhnou
nikoliv stovky, ale tisíce porodů ročně.

� Jaké další trendy v české i světové
gynekologii a porodnictví lze očekávat?

Stále větší důraz na prevenci. Díky tomu by
měl ubývat počet některých dosud častých novo-
tvarů ženských pohlavních orgánů, například
rakoviny děložního čípku. Určitě se dál bude
rozšiřovat jednodenní či ambulantní chirugie i na
takové diagnózy, které se dnes ještě řeší
v lůžkových zařízeních. Některé radikální chirur-
gické výkony budou samozřejmě nutné i nadále.
Poroste také význam a role akreditovaných cen-
ter pro léčbu některých málo frekventovaných
diagnóz. Nákladná léčba se patrně bude čím dál
více koncentrovat do menšího počtu zařízení,
která budou patřičně personálně i technicky
vybavena. Do diagnostiky i léčby v našem oboru
se výrazně promítnou rovněž nové poznatky
z molekulární biologie, genetiky a dalších oblastí
vědy. A dál se bude zvyšovat význam práce ambu-
lantních gynekologů: Ti se například od letoška
kromě screeningu karcinomu prsu a hrdla
děložního začnou patrně podílet také na prevenci
nádorů tlustého střeva a konečníku. A porod-
nictví? Vše spěje k uvedené koncentraci porodů.
Jako odborná společnost jsme vydali doporučení,
aby se v žádné porodnici neprovádělo ročně méně
než 500 porodů, nebo� jinak by tam byla ohrožena
praktická zkušenost porodníků. Z ekonomického
hlediska se mnohým zdá, že se dlouhodobě
neudrží žádná porodnice s množstvím porodů
pod 1000.

GG

MUDr. Vladimír Dvořák,
vedoucí lékař 
Centra ambulantní gynekologie
a primární péče, Brno,
předseda České gynekologické
a porodnické společnosti ČLS JEP,
předseda Sdružení soukromých
gynekologů ČR

V české realitě
by domácí porody znamenaly

ohrožování populace 
i plýtvání prostředky.
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JAK CO NEJDŘÍVE ZACHYTIT 
NĚKTERÁ ONEMOCNĚNÍ PLODU

PRENATÁLNÍ 
DIAGNOSTIKA
S některým typem vývojového onemocnění se v posledních letech rodí kolem
3 až 5 % dětí, přitom přibližně každé sté onemocnění lze označit za závažné. Z této
skutečnosti vyplývá i význam vyšetření, která slouží k odhalení onemocnění plodu už
před porodem a jež se souhrnně označuje jako prenatální diagnostika.

MUDr Pavel Vlašín,
Centrum prenatální diagnostiky
Brno

K nejčastěji používaným metodám patří tzv.
screeningová vyšetření, zejména vyšetření ultra-
zvukem či biochemické testy z krve matky. Tato
vyšetření slouží k výběru pacientek, jimž jsou
nabídnuta další upřesňující vyšetření. 

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ
Pravděpodobně nejznámější a mezi rodiči

velmi oblíbené je vyšetření plodu ultrazvukem.
U nekomplikovaných těhotenství se provádí
celkem třikrát, a to ve 12., 20. a 30. týdnu
těhotenství. Rodiče si při něm mohou udělat
zcela konkrétní představu o vývoji svého
budoucího dítěte a získat k němu i první citové
pouto. Mimo určení stáří, velikosti, počtu plodů
a mnoha jiných informací lze při tomto vyšetření
vyslovit i podezření na onemocnění plodu.

Patrně nejdůležitějším vyšetřením v součas-
né prenatální diagnostice je ultrazvukové
vyšetření v 11. až 13. týdnu těhotenství. Proto by
mělo být vždy přesně naplánováno i pečlivě
provedeno. Plod v tomto období měří 7 až 10 cm.
Třebaže je ještě poměrně malý, už lze na něm
najít první známky onemocnění. K těm nejdů-
ležitějším známkám patří:

�� nuchální projasnění Tento nepříliš
přesný termín označuje nahromadění tekutiny
v podkoží na krku plodu. Příčina tohoto nahro-
madění není jasná, ale bezpečně víme, že zvyšu-
je riziko přítomnosti chromozomálních aberací,
srdečních vad i některých genetických syn-
dromů. 

�� nosní kůstka Dalším velmi dobrým
markerem, kterým se daří snížit riziko přítom-
nosti chromozomální aberace, je zobrazení nosní
kůstky. Tento marker je založen na zjištění, že
nemocné plody mají tuto kůstku jen drobnou, či
se ji nedaří vůbec zobrazit. 

Ultrazvukové vyšetření ve 20. až 21. týdnu
těhotenství je rovněž velmi důležité, protože
slouží ke zjištění přítomnosti případných
závažných vývojových vad. Mezi ně zahrnujeme
například srdeční vady, vývojové vady ledvin,
mozku, končetin a mnohé další. Je důležité vědět,
že zhruba 90 % vrozených vývojových vad není
spojeno s odlišným počtem chromozomů nebo
s přítomností rizikových faktorů v rodinách. 

BIOCHEMICKÉ TESTY Z KRVE MATKY
Zjiš�ují se jimi hladiny hormonů, které pro-

dukuje placenta. Tyto testy jsou založeny na tom,
že nemocné plody mají i odlišně fungující placen-
ty vylučující odlišná množství těhotenských hor-
monů. Změření jejich koncentrace slouží k upřes-
nění rizika přítomnosti onemocnění plodu. 

Toto vyšetření lze kombinovat s ultra-
zvukovým vyšetřením v 11. až 13. týdnu těhoten-
ství, tedy tzv. screeningem v 1. trimestru, nebo
i samostatně v 16. až 17. týdnu, kdy je toto
vyšetření nazýváno (vzhledem k měření tří
těhotenských hormonů) jako tzv. trojitý test. 

POZITIVNÍ TEST NEZNAMENÁ, 
ŽE DÍTĚ BUDE OPRAVDU NEMOCNÉ

Je dobré vědět, že pozitivní výsledek scree-
ningového testu neznamená – jak se často mylně
chápe, že dítě je opravdu nemocné. Tyto testy
totiž vyhodnocují pouze statistické riziko.
Většinou platí, že pokud je statistická pravdě-
podobnost narození nemocného dítěte větší jak
1 nemocné dítě z 250, je výsledek testu označen
za pozitivní. Matematicky takové riziko můžeme
vyjádřit jako riziko onemocnění vyšší než 0,4 %. 

Teprve v těchto případech se rodičům nabízí
možnost dalších vyšetření, jejichž výsledek
skutečné riziko potvrdí, sníží nebo zcela vyloučí.
Nejčastěji jde o specializované ultrazvukové
vyšetření či o odběr plodové vody. 

Základním pravidlem, které platí a jímž se
řídíme, než přistoupíme k dalším vyšetřením, je,
že riziko komplikací, které mohou tato další

vyšetření způsobit, by mělo být nižší než riziko
onemocnění plodu. Například obecně uznávaným
důvodem k odběru plodové vody k vyloučení
Downova syndromu (chromozomální aberace,
u níž je v buňkách přítomen nadbytečný 21. chro-
mozom, způsobující postižení intelektu i některé
vrozené vývojové vady) je věk matky 35 a více let.
Tato věková hranice byla zvolena proto, že až
v tomto věku se riziko komplikací spojených
s odběrem plodové vody vyrovnává s rizikem
narození dítěte s Downovým syndromem. Ditě
s Downovým syndromem se ovšem může narodit
každé rodičce. Riziko jeho narození postupně
narůstá se zvyšujícím se věkem rodičů. (Ve věku
20 let rodičky je riziko narození dítěte s Dow-
novým syndromem jen 1:1500, ve 35 letech však
už 1:380.)

V současnosti bohužel nelze některé diag-
nózy potvrdit bez tzv. invazivní diagnostiky,
která je spojena s rizikem vzniku komplikací
v dalším průběhu těhotenství. Veškeré metody
a postupy v rámci prenatální diagnostiky by
proto měly být použity až po důkladném objas-
nění, proč a za jakým účelem se tato vyšetření
provádějí, jaká jsou jejich rizika a spolehlivost
i jaké existují možnosti při prokázaném onemoc-
nění. Rodiče by se měli aktivně podílet na jejich
volbě a rozsahu. Jestliže rodiče tato vyšetření
odmítnou, jejich rozhodnutí by mělo být zcela
respektováno. 

SOUČASNÉ LIMITY A TRENDY
Metody prenatální diagnostiky mají svoje

limity. Zjištěné zvýšené riziko automaticky ne-
znamená, že dítě bude nemocné – stejně jako ne-
gativní výsledek testování nedává rodičům sto-
procentní jistotu, že dítě bude zcela zdravé.
Současné metody prenatální diagnostiky jsou
schopny zachytit jen ta onemocnění plodu, jejichž
příčina je známa. Pokud nevíme, čím je dané
onemocnění způsobeno (například známou ge-
novou mutací apod.), či se toto onemocnění obje-
vuje nově jako tzv. náhodná mutace, není pre-
natální diagnostika většinou možná. 

V poslední době všechna příslušná pracoviště
usilují o posun screeningu i diagnostiky závaž-
ných morfologických anomálií do co nejčasnějšího
stadia těhotenství, konkrétně do konce 1. tri-
mestru (období 11. až 13. týdne těhotenství).

Dalším trendem je při nutnosti provést
invazivní vyšetření co nejvíce zkrátit interval do
zjištění výsledků. Při použití moderní diagnos-
tiky jsou špičková pracoviště schopna nahlásit
předběžné výsledky vylučující například Downův
syndrom již v den odběru. GG

Zjištěné zvýšené riziko 
automaticky neznamená, že dítě

bude nemocné – stejně jako 
negativní výsledek testování
nedává rodičům stoprocentní 

jistotu, že dítě bude zcela zdravé.

Plod ve 12. týdnu těhotenství -
normální nález dobře viditelné
nosní kůstky i normální šířka
podkoží na krku. 

Plod 
ve 24. týdnu
těhotenství –
obličej 3D
rekonstrukce. 
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PŘEDNÁDOROVÉ STAVY 
V GYNEKOLOGII
Velká část gynekologických zhoubných nádorů má definované tzv. přednádorové
stavy – prekancerózy. Díky standardním gynekologickým prohlídkám v doporučených
intervalech a dobré dostupnosti dolního genitálního traktu jsme schopni velkou část
z nich detekovat, limitovat počet samotných zhoubných nádorů a ve finále poměrně
radikálně snížit celkovou úmrtnost na gynekologické zhoubné nádory. 

V současnosti dokážeme detekovat prekan-
cerózy zhoubných nádorů zevního ge-
nitálu (vulvy), pochvy, děložního hrdla

(děložního čípku) a děložní sliznice. Pro prekan-
cerózy děložního hrdla je vypracován screenin-
gový systém, jehož cílem je aktivně vyhledávat
bu� samotné prekancerózy, nebo časná stadia
invazivních zhoubných nádorů. Pro ostatní pre-
kancerózy tento systém vypracován není – jeho
efektivita by totiž byla z populačního pohledu
velmi nízká. Bohužel, pro zhoubné nádory s nej-
vyšší úmrtností, tedy rakovinu vaječníku, rako-
vinu vejcovodu a děložní sarkomy, nejsou předná-
dorové stavy definovány a neumíme jim před-
cházet ve fázi rozvoje.

PREKANCERÓZY VULVY
Zhoubným nádorem vulvy v ČR ročně one-

mocnění zhruba 170 až 200 žen, s incidencí (viz
rámeček na straně 6) 2,9 až 3,9. Jde hlavně o ženy
vyšších věkových skupin Prekancerózy vulvy
VIN (viz rámeček) v poslední době však často
diagnostikujeme i u mladších žen před přecho-
dem. Nejvyšší incidence VIN je mezi 40. a 50.
rokem věku. Pro vznik VIN v mladší věkové po-
pulaci je klíčová infekce HPV. Dalším rizikovým
faktorem jsou ostatní, sexuálně přenosné infekce,
kouření a porucha imunity. 

Klinicky se tyto změny mohou projevovat
jako svědění, nepravidelné ložisko vystupující
nad povrch či ložisková změna pigmentace kůže.
Všechny ženy s těmito příznaky by měly být
pečlivě vyšetřeny gynekologem za použití kol-
poskopu (přístroje umožňujícího sledovat změny
pod velkým zvětšením). 

Ženy po přechodu s trofickými změnami na
zevním genitálu musí být poučeny o významu
pravidelných kontrol – a v případě lokalizovaného
svědění nebo vyvýšeného ložiska o nutné jejich
častější frekvenci. U žen před přechodem mohou
vznikat ložiska VIN v kombinaci s kondylomy
(nezhoubné onemocnění způsobené HPV infekcí)
nebo samostatně ve formě mnohočetných ložisek.
Změny vznikající na podkladě HPV diagnostiku-
jeme častěji – jejich rozvoj je dlouhodobý. Para-
doxně většina invazivních nádorů se vytváří na

HUMÁNNÍ PAPILOMAVIRY

Existuje více než 100 typů HPV a 25 z nich
má vztah ke genitálnímu traktu. Pro rozvoj
onkologického onemocnění je důležitá skupina
HPV HR. V naší populaci můžeme nejčastěji dia-
gnostikovat v prekancerózách hrdla děložního
HPV typ 16 (asi v 60 až 65 % případů) a typ 18
(asi v 15 až 20 %,). 

K infekci HPV u žen dochází obvykle na
počátku pohlavního života. Na začátku infekce je
papilomavirová infekce bez klinických projevů,
takže ji můžeme prokázat pouze HPV testací.
V tomto stadiu může dojít k tzv. clearence viru,
kdy je virus je z organismu vyloučen. Většina
infektů HPV viry jsou „přechodné“ infekce
a organismus ženy je eliminuje. Z latentní
infekce se může vyvinout klinická, pokud na-
stane integrace virové DNA do genomu. Kolem 
25 let věku můžeme HPV HR pozitivitu diagnos-
tikovat asi u 25 % žen, ve 35 letech už jen u zhru-
ba 3 až 5 % žen. Ženy, které jsou HPV HR pozi-
tivní v 35 letech věku, mají vysoké riziko vzniku
prekanceróz a následně karcinomu. Pokud vy-
loučení viru nenastane, za různě dlouhou dobu se
u těchto žen začnou projevovat buněčné změny
vedoucí ke vzniku prekancerózy. 

V závislosti na věku, stupni změn a jejich
rozsahu můžeme i u prekanceróz zaznamenat
spontánní vymizení na podkladě imunitních
mechanismů. Lehké změny (low grade) zmizí
u mladých žen do 25 let věku spontánně v 70 až
80 % případů. Regrese těžkých prekanceróz je
méně častá. Progrese prekanceróz z jednoho
stupně do vyššího stupně trvá za normálních
okolností několik let. Low grade léze hrdla
děložního nejčastěji diagnostikujeme mezi 23. až
30. rokem, zatímco vysoce rizikové změny (high
grade) mezi 27. až 35. rokem.

CYTOLOGIE A HPV TESTACE
Základní screeningovou metodou je cytologie,

která spočívá v odběru povrchových buněk
z děložního hrdla stěrem kartáčkem a odeslání
vzorku na sklíčku do cytologické laboratoře,
která stěry vyhodnotí a vydá doporučení pro
lékaře. Ženy s nálezem jiným než normálním by
měly být podrobeny kolposkopickému vyšetření
(diagnostická metoda sledující pod zvětšením
změny na děložním hrdle). 

Současné technologie umožňují prokázat již
přítomnost viru, respektive virovou infekci dě-
ložního hrdla ještě ve fázi před vznikem samot-
né prekancerózy. HPV HR testace je vysoce efek-
tivní s vysokou záchytností, doporučuje se ji pro-
vádět v doporučených případech u žen nad 30 až
35 let. U mladších žen, kde promořenost HPV
infekcí a zároveň možnost „samoočištění“ je
velmi vysoká, má informace o přítomnosti HPV
HR nepatrný význam bez zásadního klinického
dopadu. 

as. MUDr. Marek Pluta,
Gynekologicko-porodnická klinika
2. LF UK a FN Motol, Praha 
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základě změn na podkladě tzv. diferencovaného
VIN (u starších žen, na podkladě trofických
změn). Tuto samotnou prekancerózu detekujeme
méně často, tím rychlejší je pak její progrese
v invazivní nádor. 

Screeningový systém pro VIN neexistuje,
o to více by se gynekolog měl věnovat jakýmkoliv
změnám na zevním genitálu a zevrubně klientku
poučit o možných rizicích. V případě potřeby by
neměl váhat bu� změny ověřit histologickým
vyšetřením vzorku tkáně, nebo odeslat ženu na
expertní pracoviště.

PREKANCERÓZY POCHVY 
Prekancerózy pochvy jsou velmi vzácné

a incidence primárních karcinomů pochvy je
velice nízká, tj. 0,8 až 0,9, v ČR diagnostikujeme
cca 45 až 50 těchto nádorů ročně. Jakékoliv
podezřelé změny na poševní sliznici, obzvláš� ty,
které mají charakter infekce HPV, by měly být
referovány na expertní pracoviště. 

PREKANCERÓZY DĚLOŽNÍHO
HRDLA

Vážnější problém představují prekancerózy
děložního hrdla (čípku). Jde o onemocnění, které
teoreticky na základě dobře fungujícího scree-
ningového systému můžeme zachytit včas a téměř
kompletně zamezit jeho rozvoji. V zemích, kde byl
organizovaný screening zaveden, se jeho incidence
snížila až na hodnotu 3 (např. Finsko). V ČR
dlouhodobě zaznamenáváme incidenci přes 20,
což znamená, že ročně s nádorem děložního hrdla
diagnostikujeme cca 1100 až 1200 žen. 

Jediným prokázaným činitelem pro rozvoj
prekanceróz děložního hrdla je infekce humán-
ním papilomavirem (HPV) ze skupiny vysoce
rizikových HPV (HPV HR - high risk), kdy se viry
zabudují do genu napadené buňky a spustí onko-
logickou kaskádu. Za rizikové faktory pro rozvoj
prekanceróz považujeme věk v době prvního po-
hlavního styku, počet sexuálních partnerů, počet
těhotenství a socioekonomickou situaci. Velmi
významným podpůrným rizikovým faktorem je
kouření cigaret, které porušuje obranné imunitní
mechanismy. 

Dokončení na straně 6
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Silgard® injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce,
vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18]
(rekombinantní, adsorbovaná). Vakcína Silgard® se podává
injekčně ve 3 dávkách. Tak jako všechny očkovací látky,
ani vakcína Silgard® nemusí plně ochránit každého
a nezabrání vzniku všech typů rakoviny děložního čípku.
Očkování nenahrazuje pravidelné gynekologické prohlídky.
Promluvte si s lékařem o možnosti očkování vakcínou Silgard®.

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Přečtěte si pečlivě příbalovou informaci o léčivém přípravku.
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VAKCÍNA PROTI RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
I GENITÁLNÍM BRADAVICÍM

Nechte svou dceru včas očkovat!

Více informací na
www.vsecomuzu.cz
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OČKOVÁNÍ PROTI HPV
Zcela revoluční prvek v prevenci nádorových

onemocnění představuje očkování proti HPV
infekci. Na trhu jsou nyní k dispozici dvě vakcíny.
Kvadrivalentní (proti 4 typům virů) a bivalentní
(proti 2 typům virů). Kvadrivalentní je účinná
proti onkogenním typům 16 a 18 (viz výše) a ty-
pům 6 a 11, způsobujícím kondylomata zevního
genitálu. Bivalentní vakcína působí proti typům
16 a 18. Obě vakcíny jsou 100% účinné proti
daným typům. 

V praxi to znamená, že redukují riziko
vzniku rakoviny na děložním hrdle o 80 % (ne
všechny zhoubné nádory jsou tvořeny pouze
typem 16 a 18). V současnosti je v ČR poskytová-
na vakcína na základě individuální ochrany a je
plně hrazena klientem. 

PREKANCERÓZY ENDOMETRIA
Zhoubné nádory endometria (sliznice vystýla-

jící děložní dutinu) jsou v ČR nejčastější gyneko-
logickou malignitou. Incidence je vyšší než 30,
ročně diagnostikujeme cca 1600 případů. Rako-
vina dělohy je dnes relativně, při včasném
nálezu, dobře léčitelná.

Aktuálně známe mnoho rizikových a několik
ochranných faktorů vzniku jak prekanceróz, tak
samotné rakoviny děložní sliznice. Mezi nejvíce
rizikové faktory patří ty, které souvisejí se zvýše-
nou a dlouhodobou stimulací endometria estroge-
ny (ženské pohlavní hormony) – hormonální léčba
pouze estrogeny, obezita, poruchy menstruačního
cyklu, sterilita, hormonálně aktivní nádory.

Jako ochranný faktor působí užívání hor-
monální antikoncepce. Při pětiletém užívání
klesá riziko vzniku nádoru o 46 %. I po vysazení
hormonální antikoncepce tato ochrana trvá mi-
nimálně 10 let. 

Rozeznáváme dva typy prekanceróz endome-
tria. Typ I vzniká na podkladě zvýšeného
působení estrogenu. Postupně pod jejich vlivem
dochází k tzv. hyperplázii (zvětšení sliznice)
– s nebo bez atypií. Atypická hyperplázie, pokud
není řešena, má potenciál 8 až 29% ve vznik
rakoviny. Typ II vzniká bez vlivu estrogenů,
o jeho patogenezi máme zatím málo informací. 

Typ I převažuje a karcinomy z něj vzniklé
představují 90 % všech nádorů endometria.
Hyperplázie se nejčastěji projevuje jako nepra-
videlné nebo postmenopauzální krvácení. Ne-
pravidelnosti by měly být ověřeny ultra-
zvukovým vyšetřením – tlouš�ka nad 4 mm je
považována za nález abnormální a představuje
zhruba 95 až 98% riziko pro nález patologie.
Abnormální nález by měl být ověřen histologic-
kým vyšetřením.

I když známe prekancerózy rakoviny endo-
metria, plošný screening není racionální. Snížení
populačních rizikových faktorů, zejména obezity
a nezdravého životního stylu, spolu s dlouho-
dobým užíváním hormonální antikoncepce může
být racionálním preventivním opatřením. GG

Gynekologické nádory jsou vytvářeny
nekontrolovaně rostoucími a šířícími se
buňkami z ženských pohlavních orgánů 

zahrnujících děložní hrdlo, dělohu,
vaječníky, pochvu a vulvu 

(dalším, avšak velmi vzácným typem
jsou nádory vejcovodů).

Po nádorech prsu a střeva 
představují třetí nejčastější nádorové 
onemocnění žen, jichž kvůli nim v ČR

ročně umírá 1500 až 2000. 
Trend narůstajícího výskytu 

gynekologických nádorů se bohužel
nezastaví ani v příštích letech, nebo	 je

atributem prodlužujícího se věku žen.

CO JE CO
� Prekanceróza: přednádorový stav. Ložisko
definované svým potenciálem pro rozvoj
zhoubného nádoru. Podle lokality (orgánu) 
se prekancerózy většinou klasifikují do více
stupňů nebo skupin, obecně od méně po více
rizikové. Ložisko prekancerózy nemusí ve
všech případech vést ke vzniku zhoubného
nádoru.
� Humánní papilomavirus (HPV): virus
přenosný pohlavním stykem. Kontakt s ním
vykazuje 80 % populace. V některých 
případech HPV může vést k rozvoji
prekancerózy (vulvy, pochvy, děložního hrdla).
Speciálně u rakoviny děložního hrdla jde
o 100% kauzální příčinu, bez jeho aktivity
nemůže prekanceróza a rakovina vzniknout.
� Incidence: počet nově vzniklých onemocně-
ní za rok na 100 000 obyvatel, u gynekologic-
kých zhoubných nádorů na 100 000 žen.
� VIN: vulvární intraepiteliální neoplázie
– odborný název a zkratka pro prekancerózy
vulvy/zevního genitálu.
� CIN: cervikální intraepiteliální neoplázie
– odborný název a zkratka pro prekancerózy
děložního hrdla.

NEJVĚTŠÍ NADĚJÍ DO BUDOUCNA 

GYNEKOLOGIC
A TRENDY V JE

OČKOVÁNÍ PROTI LIDSKÝM PAPILOMAVIRŮM

P rakticky nejčastější pohlavně přenosnou infekcí jsou lidské papilomaviry (HPV – human papillomavirus).
Pokud organismus není schopen tuto infekci sám překonat, dochází v jejím důsledku k rozvoji nádorových
změn děložního čípku, pochvy, zevních rodidel, konečníku i penisu – to při přetrvávající infekci tzv. vysoce

rizikovými typy (zejména typy 16 a 18). Také infekce tzv. nízko rizikovými typy vyvolá potíže. V oblasti pohlavních
orgánů a kolem konečníku se vytvoří různě velké tmavě zbarvené bradavice zvané kondylomata, na čípku vřídky
vyžadující častější návštěvy lékaře a v dýchacích cestách malých dětí růžové bradavičky bránící správnému pro-
vzdušnění plic. Tyto změny sice nemají nádorový charakter, ale často a nedlouho po odstranění znovu vyrůstají.

Nejčastěji se v důsledku infekce objevuje nádor děložního čípku, při časném odhalení léčitelný jeho
odstraněním, později vyžadující odstranění celé dělohy, což definitivně zbaví ženu možnosti donosit vlastní dítě,
a při zanedbání vedoucí přes stadium ztráty funkce orgánů malé pánve k smrti. Celosvětově je ročně diagnos-
tikováno půl miliónu karcinomů děložního čípku a každé dvě minuty umírá na toto onemocnění jedna žena.

Ve snaze zachytit přednádorové změny na děložním čípku je každé ženě doporučováno, aby každoročně
navštívila svého gynekologa za účelem preventivního vyšetření. Jen 40 % žen však tuto možnost využívá. V roce
2008 byl ustanoven program vyhledávání nádoru děložního čípku se všemi atributy opravdového screeningu
– zejména s cíleným zvaním všech žen na tyto kontroly.

Donedávna bylo jedinou možností ochrany před infekcí HPV důsledné dodržování pravidel bezpečného sexu,
což je ovšem ochrana pouze iluzorní. 

Druhou možností ochrany se stává očkování. 
Připomeňme, že Světová zdravotnická organizace považuje očkování za druhou nejdůležitější aktivitu ve

prospěch zdraví hned po zajištění pitné vody. 
Fakt, že HPV infekce je prakticky stoprocentně spojena s nádorem děložního čípku, umožnil vývoj první

vakcíny proti nádorům tohoto typu – Silgard®. Tato vakcína chránící před nádory spojenými s HPV 
16 a 18, tedy zejména před 70 % karcinomů hrdla děložního a části nádorů rekta, penisu a nádorů
oropharyngeální oblasti. K užívání byla uvolněna v roce 2006. Tvarová podobnost dalších HPV virů prokazatel-
ně umožňuje ochranu i v dalších 10 % případů. A nejen to. Vakcína Silgard® současně chrání proti více jak
90 % případům genitálních bradavic a dalším lézím (10–15 % změn čípku, papilomy dýchacích cest)
spojeným s infekcí HPV typu 6 a 11. Snížení počtu nenádorových změn čípku sníží náklady na opakovaná cyto-
logická a expertní vyšetření i obavy pacientek z opakovaných vyšetření.

Nejlepších výsledků dosahuje očkování při podání jedincům, kteří se s virem ještě nesetkali. Je proto primárně
určena k užití u žen od 9 do 26 let a u chlapců ve věku 9–15 let. Vysoká účinnost dosahující 96 – 100 % je nicméně
prokázána i pro vyšší věkové kategorie.

Vzhledem k tomu, že současná vakcinace pokrývá přes 80 % HPV infekcí spojených s nádorem hrdla děložního,
je i u vakcinovaných žen nutno pokračovat ve screeningu. 

Délka ochrany získaná očkováním není zatím určena. Jisté je, že po pěti letech od očkování je imunitní pamě�
organismu výborná a po setkání s infekcí dochází k okamžité klinické odpovědi. 

Při volbě očkovací látky je logickým trendem volit dle dostupných dat o účinnosti a bezpečnosti. Bezpečnost
a snášenlivost vakcíny je výborná. Vysoká účinnost nejen proti nádorovým změnám, ale i proti kondylomatům dává
ve formě vakcíny Silgard® všem ženám do ruky silný nástroj k opravdové péči o jejich sexuální zdraví. To si uvědo-
muje i většina zdravotních pojiš�oven, které na tento typ očkování finančně přispívají. 
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zhoubných nádorů u žen. Mezi jeho rizikové fak-
tory patří obezita, vyšší příjem živočišných tuků
a bílkovin, věk nad 50 let, cukrovka, přítomnost
nádoru dělohy, vaječníku nebo tlustého střeva
v rodině. Vyšší riziko mají i ženy, které nerodily.
Naopak alespoň pětileté užívání kombinované
hormonální antikoncepce snižuje riziko vzniku
nádoru děložní sliznice až o 50 %. Nejčastější
známkou tohoto typu nádoru jsou nepravidelnos-
ti v krvácení. Nádory dělohy bývají v 75 % zjiš-
těny v časných stadiích, a šance na úplné
vyléčení je tedy velmi vysoká.

V posledních letech se chirurgové soustře�ují
na co nejpřesnější definování těch pacientek, pro
něž největším přínosem bude radikální chirur-
gický zákrok, a těch, jimž naopak už může účin-
ně pomoci minimálně invazivní technika (lapa-
roskopie – viz obrázek vpravo). Díky laparoskopii
se ženám operovaným pro nádor dělohy výrazně

krátí délka pobytu v nemocnici, snižuje se jim
procento závažných komplikací a dochází u nich
k podstatnému zlepšení kvality života ve
srovnání s operacemi prováděnými klasickou
otevřenou chirurgií. Dalším kvalitativním
posunem v tomto směru by mohla být roboticky
asistovaná laparoskopie, ale její zavedení je limi-
továno především ekonomickou náročností. 

NÁDORY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU
Druhým nejčastějším nádorem je zhoubný

nádor děložního čípku (hrdla). Na pozadí prak-
ticky všech těchto nádorů stojí infekce vysoce
rizikovými typy HPV. Dalšími rizikovými faktory
jsou sexuální aktivita (větší počet sexuálních
partnerů, časný začátek pohlavního života,
„rizikový partner“, sexuálně přenosná onemoc-
nění) a kouření. Nádor děložního hrdla je je-
diným gynekologickým nádorem, jehož vzniku
lze předejít pravidelnými gynekologickými pro-
hlídkami. Šest z každých deseti nádorů děložního

hrdla totiž vzniká u žen, které bu� nikdy neab-
solvovaly stěr z děložního čípku, nebo během
posledních pěti let nebyly na vyšetření. Díky
pravidelným stěrům se za posledních 50 let
podařilo snížit úmrtnost na nádory děložního
čípku o 74 %. 

V posledních letech došlo zejména k rozvoji
konzervativní chirurgické léčby, která u vybrané
skupiny mladých žen dovoluje po odstranění
děložního hrdla zachránit dělohu, a tak ponechat
šanci na těhotenství. Stejně jako u nádorů
děložního těla pokračuje i u časných stadií nádo-
rů děložního čípku výzkum zaměřený na prak-
tické zavádění minimálně invazivních technik
(laparoskopie nebo roboticky asistovaná laparo-
skopie) do klinické praxe. Pro ženy s pokročilým
stadiem nádoru zůstává standardem kombinace
chemoterapie s radioterapií. 

Největší pozornost se ovšem nyní věnuje
dalšímu vývoji vakcín proti HPV. V roce 2006
jsme byli svědky skutečného medicínského
průlomu – uvedení první preventivní vakcíny
proti HPV do praxe. Ta je nejúčinnější u žen,
které dosud nebyly virem HPV infikovány.
V nádorech děložního hrdla, pochvy a vulvy bylo
zjištěno více než 40 typů HPV. Přibližně 15 až 18
z nich je rakovinotvorných. V nádorech děložního

Operační nástroj
Manipulační Laparoskop
nástroj
zavedený
do dělohy

Doc. MUDr. Radovan Pilka,
Ph.D., 
přednosta 
Porodnicko-gynekologické kliniky
FN a LF UP Olomouc

Roboticky asistovaná laparoskopie nebude 
znamenat postupné nahrazování člověka robotem,
ale naopak zdokonalení schopností chirurga
provádět i rozsáhlé a náročné onkologické operace
přes drobné řezy na kůži.

Lidské papilomaviry mají kulovitý tvar a průměr 
55 nm. Bylo identifikováno více než 100 klinicky
významných HPV typů.

Laparoskopie je metoda mimimální invazivní
chirurgie, kdy je přístup do dutiny břišní zajištěn
pomocí zavedených trokarů (5 až 12 mm silných
„trubiček“), do kterých se zavádí optika a operační
nástroje. Počet trokarů (počet vpichů) je 1 až 4
podle druhu operace. Optika s kamerou zobrazí
operační pole na obrazovce monitoru.

Pravidelné lékařské prohlídky
a samovyšetřování mohou zachytit

určité typy gynekologických
nádorů v časném stadiu, kdy je
pravděpodobnější úspěšná léčba

a ještě existuje šance 
na úplné vyléčení

 JE VÝVOJ VAKCÍN PROTI HPV

KÉ NÁDORY 
JICH LÉČBĚ

V znik gynekologických nádorů může být
způsoben řadou faktorů. Růst nádorů
například podporují určité typy genů.

Jejich narušená funkce může být bu� získána
během života (například v důsledku kouření,
stárnutí, působení vybraných faktorů životního
prostředí), nebo zděděna. Naprostou většinu
nádorů děložního hrdla i některé nádory pochvy
a vulvy způsobuje virus známý jako HPV (lidský
papilomavirus – viz obrázek dole).

Pravidelné lékařské prohlídky a samovyšet-
řování mohou zachytit určité typy gynekologic-
kých nádorů v časném stadiu, kdy je pravdě-
podobnější úspěšná léčba a existuje šance na
úplné vyléčení. Způsob stravování, tělesná aktivi-
ta a životní styl hrají významnou roli v prevenci
gynekologických nádorů. Informace o výskytu
nádoru v rodině může rovněž přispět k prevenci
nebo časné diagnóze. Gynekologické nádory jsou
léčeny pomocí jedné nebo kombinací více metod:
chirurgií, radioterapií (záření), chemoterapií
nebo experimentální léčbou. Výběr léčby závisí
na typu a pokročilosti nádoru. 

Každá žena by měla vědět, že její šance na
přežití, plodnost a kvalitu života je největší, je-li
léčena onkogynekologem, a to nejlépe v onko-
gynekologickém centru. 

NÁDORY DĚLOŽNÍHO TĚLA
Nádor těla děložního (v 95 % případů jde

o nádor děložní sliznice) je jedním z nejčastějších
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hrdla se nejčastěji vyskytují typy 16 a 18.
Vakcína obsahující protilátky proti HPV 16 a 18
může zabránit více než 70 % nádorům děložního
hrdla. S ohledem na šíření viru pohlavním sty-
kem je očkování nejúčinnější, pokud se provádí
před zahájením pohlavního života. Doporučováno
je očkovat v období mezi 11. a 12. rokem života.
Výzkum je nyní zaměřen na vývoj nových vakcín
zajiš�ujících imunitu proti většímu počtu HPV
typů a poskytujících prevenci proti 90 % nádorů
děložního hrdla. Stejně tak probíhá výzkum
léčebných vakcín, schopných vyléčit ženy, které
jsou již HPV infikovány. Tyto vakcíny však fungu-
jí odlišným způsobem a jsou mnohem složitější
než vakcíny profylaktické.

NÁDORY VAJEČNÍKŮ A VEJCOVODŮ
Biologické chování nádorů vaječníků a vzác-

ných nádorů vejcovodů je velice podobné. Proto
jsou uváděny spolu a také jejich léčba je iden-
tická. Zhoubné nádory vaječníků bohužel bývají
až v 75 % diagnostikovány v pokročilém stadiu,
a proto mezi gynekologickými nádory dlou-
hodobě zaujímají první místo v úmrtnosti.
Příčina jejich vzniku není známa, významná role
se přisuzuje ženským pohlavním hormonům,
estrogenům – a zvláště pak jejich vlivu na do-
zrávání vajíčka (ovulaci). Ročně se v ČR zjistí
850 až 900 nových případů těchto nádorů a rok
co rok na ně umírá téměř 700 žen. Mezi nej-
důležitější rizikové faktory patří zjištěný nádor
vaječníků v rodině a neplodnost. 

Naopak těhotenství a dlouhodobé užívání
kombinované hormonální antikoncepce patří
mezi ochranné faktory a riziko rozvoje nádoru

vaječníků snižují řádově o desítky procent. Za-
tím neexistuje žádný způsob, který by umožňoval
diagnostikovat tyto nádory v časném stadiu. 

Nádory vaječníků mohou růst vzhledem
k jejich uložení dlouho bez příznaků. U pokro-
čilých stadií si žena stěžuje na zvětšování břicha,
bolesti či zažívací obtíže. Zásadním krokem léčby
je chirurgické odstranění nádoru, které se větši-
nou kombinuje s chemoterapií. 

Výzkum posledních let vedl k lepšímu po-
chopení významu dědičných vlivů na vznik nádo-
rů vaječníků a jejich využití v diagnostice čas-
ných stadií těchto nádorů. Kromě markeru 
Ca 125, který je vcelku spolehlivým ukazatelem
vývoje onemocnění po léčbě, jsou předmětem
hledání další markery, které by v ideálním pří-
padě umožnily spolehlivý záchyt tohoto onemoc-
nění (před léčbou). Pokroku bylo dále dosaženo ve
využití nových „biologických“ léků, které jsou cílo-
vány a konstruovány tak, aby nádorovou buňku
zasáhly v kritických okamžicích jejího vývoje.

NÁDORY VULVY A POCHVY
V ČR se ročně diagnostikuje 170 až 200

nových nádorů zevního pohlavního ústrojí (vul-
vy), přičemž v souvislosti s tímto onemocněním
ročně umírá přibližně 75 až 100 žen. Průměrný
věk žen s těmito nádory totiž činí 69 let, a je tedy
zdaleka nejvyšší v porovnání s věkem žen zasa-
žených ostatními druhy gynekologických zhoub-
ných nádorů.

V méně než polovině případů (častěji u mlad-
ších žen) vzniká nádor vulvy jako následek infek-
ce lidskými papilomaviry, podobně jako u vzniku
nádoru na děložním hrdle. To znamená, že vakci-

nace proti HPV infekci může vést ke snížení
výskytu nejen nádorů děložního hrdla, ale
i nádorů vulvy. Nádory vulvy mohou být velmi
často vyléčeny chirurgicky. Pokrok v chirurgii
dnes přináší pro pacientky pozitivní posun i ve
smyslu zachování sexuálního života, snížení
rizika hojení pooperačních jizev a omezení výsky-
tu chronického otékání nohou, nazývaného
lymfedém. 

Tyto obtíže někdy přetrvávají po celou dobu
po léčbě a jsou nesmírně frustrující. Jedním z nej-
významnějších pokroků v této oblasti je koncept
sentinelové uzliny, který nabízí možnost přes-
nějšího a snadnějšího vyhledávání postižených
lymfatických uzlin. Tato strategie je dnes již
úspěšně využívána u melanomů a nádorů prsu.

U větších a pokročilých nádorů bylo rovněž
dosaženo pokroku v léčbě, zejména ve smyslu
nového přístupu ke kombinacím chemoterapie,
radioterapie a chirurgie. 

Nádory pochvy patří mezi vzácné gynekolo-
gické zhoubné novotvary. V ČR je ročně diagnos-
tikováno přibližně 30 – 40 jejich nových případů
z nichž průměrně umírá 28 pacientek. Riziko-
vými faktory pro vznik zhoubného národu pochvy
jsou infekce lidskými papilomaviry, kouření, věk
nad 60 let a předchozí léčba pro nádory děložního
hrdla a vulvy. Vzhledem k tomu, o jak vzácný
nádor jde, je velmi těžké provádět důkladně
podložené výzkumy a studie, které by mohly
porovnávat různé způsoby léčby a vést k obecně
platným závěrům a doporučením. Podobně jako
u nádorů vulvy i u nádorů pochvy platí, že
očkování proti lidským papilomavirům by mohlo
snížit jejich výskyt. GG

Od roku 2002 je v ČR ženám ve věku od 45 do 69
let jednou za dva roky preventivní vyšetření pomoci
mamografie hrazeno všemi zdravotními pojiš�ovnami
z veřejného zdravotního pojištění. 

A navíc některé zdravotní pojiš�ovny nadále
umožňují tuto prevenci absolvovat i ženám od 40 do 45
let s úhradou z Fondu prevence. 

diagnostice malých velikostí nádoru o prs, který při
moderních chirurgických přístupech zůstává zachován.

V čem vyšetření spočívá?
V rámci prevence lékař klientku klinicky vyšetří,

provede mamografii, při indikaci doplní ultrasonografii
a vydá konečný výsledek. Při rizikových nálezech
pacientku dále sleduje k kratších časových intervalech
ve spolupráci s jejím gynekologem nebo praktickým
lékařem (cca15%). Při pozitivním nálezu zajistí též
následnou léčbu chirurgickou, onkologickou a jiné
doplňkové služby. Pacientka nehradí vyšetření ani
žádné jiné poplatky.

Kolik případů karcinomu prsu u mladých
žen již bylo zachyceno?

Mohu uvést pouze čísla z našeho pracoviště Centra
pro nemocí prsů v Praze 10.

Program prevence karcinomu prsu u žen ve věku
40 – 45 let slavilo koncem roku 2008 již desátý rok své
existence.

Za tuto dobu bylo v našem zařízení kombinací
metod klinického vyšetření, mamografie, event, ultra-
sonografie, vyšetřeno 3 330 žen od 40 do 45 let,
pojištěných u OZP.

V 0, 6 %, tedy u 20 žen, jsme diagnostikovali his-
tologicky potvrzený karcinom. Jednalo o karcinomy
v ranné vývojové fázi v průměrné velikosti pod l cm,
tedy klinicky nehmatné, s předpokládaným procentem
uzdravení nad 95 %

OZP PODPORUJE PREVENCI KARCINOMU PRSU U MLADŠÍCH ŽEN

ZACHYTIT VČAS LOŽISKO? 
ŠANCE NA UZDRAVENÍ PAK VÝRAZNĚ STOUPÁ

Doc. MUDr. Jaromír
Vachoušek, CSc.,
místopředseda senologické sekce
ČGPS JEP 

Jednou z prvních zdravotních pojiš	oven v ČR,
které pochopily význam prevence rakoviny
prsu u žen, byla Oborová zdravotní pojiš	ovna
zaměstnanců bank, pojiš	oven a stavebnictví
(OZP). Od roku 1998 tak tuto prevenci hradi-
la všem ženám od 40 let z Fondu prevence. 
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Proč program prevence karcinomu prsu
u mladších žen od 40 do 45 let ?

Úkolem prevence karcinomu prsu je pomocí
mamografie a ostatních diagnostických metod zachytit
ložisko karcinomu prsu v tzv. nehmatné nebo též ma-
mografické fázi, tedy časově významně dříve, než si ho
najde pacientka nebo lékař. Již v devadesátých letech
minulého století upozorňovaly odborné společnosti na
novou skutečnost, že kromě absolutního kontinuálního
nárustu výskytu karcinomu prsu, se významná část
posouvá do nižších věkových skupin. Jedná se o věko-
vou skupinu žen od 40 – 45 let v premenopauzální
(předpřechodové) špičce, kdy dochází k celkovému
rozvratu hormonální situace u pohlavních hormonů.
Jak je známo, karcinom prsu je nádor hormonální.
Způsobuje ho především zvýšená hladina pohlavních
hormonů estrogenů. Asi rozhodující skutečností stále
se zvyšujícího časnějšího výskytu karcinomu prsu je
pravděpodobně tzv. westernalizace života (stress,
změny stravy, životní prostředí atd.), které jsou vý-
znamnými faktory nárustu tohoto onemocnění.
Včasným zachycením nehmatné fáze karcinomu prsů
stoupá dramaticky procento uzdravení. Jako velmi dů-
ležitá okolnost se potvrzuje, že pacientka nepřichází při

�
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ONKOGYNEKOLOGICKÁ ONEMOCNĚNÍ

PREVENCE BY MĚLA BÝT
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Jen necelá polovina českých žen chodí ke svému gynekologovi na pravidelné preven-
tivní prohlídky. Přitom v České republice, jak poznamenává MUDr. Aleš Skřivánek, jsou
tyto prohlídky jednou ročně ženám hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a ženy
je tedy absolvují zdarma.

MUDr. Aleš Skřivánek,
vedoucí lékař G-Centra Olomouc,
s. r. o., člen výboru České 
gynekologické a porodnické
společnosti, České společnosti pro
kolposkopii a cervikální patologii, 
tajemník Sdružení soukromých
gynekologů ČR

OBOROVÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ZAMĚSTNANCŮ BANK, POJIŠŤOVEN A STAVEBNICTVÍ (OZP) 
– ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA I PRO VÁS

� � � Preventivní vyšetření pigmentových nádorových změn kůže 
OZP umožňuje všem svým klientům 1 x za rok absolvovat ve vybraných  zdravotnických zařízeních preventivní
vyšetření kůže pomoci dermatoskopu. 
� � � Prevence osteoporózy
OZP umožňuje ženám i mužům ve věku od 50 let zdarma 1 x za rok absolvovat denzitometrické vyšetření ve
vybraných zařízeních. 
� � � Prevence kardiovaskulárního onemocnění
OZP umožňuje zdarma 1 x za rok ženám i mužům  ve věku od 40 do 60 let absolvovat preventivní prohlídku
zaměřenou na prevenci ischemické choroby srdeční.
� � � a řada dalších Informaci o programech a seznam zdravotnických zařízení, která je zajiš�ují, najdete
na www.ozp.cz nebo získáte na info lince 261 105 155 či na kontaktních místech OZP. OZP za Vás tuto péči
uhradí přímo zdravotnickému zařízení, které ji provedlo. 

OZP PŘÍSPÍVÁ I NA PREVENCI RAKOVINY DĚLOŽNÍHO ČÍPKU 
� OZP poskytuje příspěvek na očkování proti papilomaviru (programy OZP pro děti a mládež, pro dospělé a
Kreditní systém OZP).
� OZP sleduje u svých klientek frekvenci gynekologických prohlídek a případně je osobním dopisem upo-
zorňuje na rizika tohoto onemocnění.

A navíc
OZP pro matku a dítě ��příspěvek 1 000 Kč pro nastávající maminky ��příspěvek až 1500 Kč pro
novorozence

BÝT POJIŠTĚN U OZP SE VYPLATÍ!

OZP mimo jiné podporuje a hradí prevenci
onkologických, kardiovaskulárních 
a metabolických onemocnění.

Prevence nádorů prsu
� OZP umožňuje svým klientkám ve věku od 40 do
45 let 1x za dva roky absolvovat ve vytypovaných
zdravotnických zařízeních preventivní vyšetření prsů.
� Ženám ve věku od 45 do 69 let OZP hradí pre-
venci nádoru prsů z veřejného zdravotního
pojištění. 
� Ženám nad 69 let OZP v rámci programu „OZP
pro seniory“ poskytuje příspěvek ve výši 500 Kč, který
klientka může mimo jiné využít i na úhradu preven-
tivního vyšetření prsů.

„Taková velkorysost není běžná ani v řadě
vyspělých evropských zemí, kde intervaly pre-
ventivního vyšetření z veřejných zdrojů bývají
delší. Podceňování prevence u nás vede k nedo-
brým výsledkům v záchytu rakoviny zejména
hrdla děložního (děložního čípku). Přitom větši-
na žen, které touto rakovinou onemocní, umírá
zbytečně, protože nebyla diagnostikována včas,“
říká zkušený praktik, který se už od roku 1993
v soukromém zdravotnickém zařízení poskytu-
jícím ambulantní a prenatální péči zaměřuje na
prevenci karcinomu hrdla děložního.

� Co tedy může pravidelná preventivní
prohlídka ovlivnit?

Rakovina hrdla děložního je nejčastější rako-
vinou ženských pohlavních orgánů. Napadá tu

část dělohy, která směřuje do pochvy a je kryta
výstelkou – epitelem dlaždicobuněčným, který
podle období života ženy bu� na povrchu hrdla dě-
ložního nebo v hrdle děložním přechází do cylin-
drického epitelu. Právě na přechodu obou epitelů
dochází nejčastěji ke změnám, které přes stadia
předrakovinných stavů (prekanceróz) přecházejí
nebo mohou přejít do stadia invazivního karcino-
mu hrdla děložního. Vzácnější, ale o to hůře diag-
nostikovatelný a zhoubnější je adenokarcinom
hrdla děložního z cylindrických buněk ukrytých
hlouběji v hrdle děložním. Při prevetivních pro-
hlídkách se vždy provádí kolposkopie (prohléd-
nutí povrchu čípku kolposkopem, jakýmsi mikro-
skopem) a odběr materiálu na cervikovaginální
cytologii. Odebraný stěr s povrchu a kanálu hrdla
děložního posuzuje akreditovaná cytologická la-
boratoř a je-li výsledek negativní, má žena
celkem slušnou jistotu, že další prohlídka za rok
je dostatečná. 

� A není-li výsledek „v pořádku“?
Jestliže nález nevyžaduje operační řešení,

měla by žena přijít na další prevetivní prohlídku
dříve než až za rok. Nejčastěji doporučuji znovu
se na prohlídku dostavit za 4 až 6 měsíců, podle

stupně změn. Je-li nález podezřelý z některého
stadia prekancerózy, je žena odeslána do někte-
rého z center, která provádějí tzv. expertní kol-
poskopii, případně v jednom sezení provedou
i operační zákrok na čípku, tzv. konizaci hrdla
děložního. Při ní je nejčastěji elektrokoagulační
kličkou vytnuta část hrdla děložního. Ve světě
a na části našich pracoviš� se tento zákrok pro-
vádí ambulantně v místní anestezii nebo v krát-
kodobé nitrožilní anestezii, kdy žena obvykle už
za 1 až 2 hodiny, podle použitého anestetika,
odchází domů. Zákrok je k čípku děložnímu
šetrný a navíc patolog, který materiál z hrdla
děložního zkoumá, má k dispozici mnohem více
materiálu než jen několik stovek buněk (v lepším
případě) získaných běžným stěrem. Zároveň je to
i zákrok léčebný, nebo� ve většině případů
odstraní ložisko patologického epitelu a patolog
se musí vyjádřit i k tomu, zda bylo ložisko
odstraněno celé. Tento jeho závěr by se měla
dozvědět i pacientka a s touto informací by měla
obdržet také doporučení na četnost a nutnost
dalších kontrol po zákroku. Je-li zákrok proveden
dostatečně, ve zdravé tkáni, následuje většinou
půlroční režim kontrol, po opakovaném normál-
ním nálezu je opět nastolen běžný roční rytmus
preventivních prohlídek. 

� Mají prohlídky u gynekologa ještě další 
význam než jen z hlediska prevence rakoviny
hrdla děložního?

Obecně vzato, preventivní programy u žen se
týkají i rakoviny prsu, rakoviny tlustého střeva
a konečníku (kolorektální karcinom) a u žen
v menopauze bych ještě připojil prevenci osteo-
porózy. O záchyt rakoviny tlustého střeva a ko-
nečníku a její prevenci se dosud starali jen prak-
tičtí lékaři. Gynekologové zatím neměli možnost
v rámci veřejného zdravotního pojištění u svých
pacientek vykonávat jednoduché testy na skryté
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krvácení ve stolici (TOKS). Někde tyto testy byly
dostupné za úhradu. Od 1. ledna 2009 si však
ženy po 50. roce věku už tento test mohou
vyžádat také u svého gynekologa. 

Pokud jde o prevenci rakoviny prsu, stále
ještě někdy zaznamenávám tendenci upřednost-
ňovat samovyšetřování prsů, případně jejich
pohmatové vyšetření v tzv. „mamologických po-
radnách“ před mamografickým screeningem.
Jenže ten není určen k zachycení hmatných, větši-
nou už pokročilých stadií rakoviny prsu. Díky sys-
tému dvouročních opakovaných mamografických
vyšetření na některém z akreditovaných pracoviš�
dokážeme nalézt nehmatná několikamilimetrová
ložiska rakoviny, a tak ji zachytit včas. A mnohem
méně radikálně ji pak léčit, čili s daleko větší
šancí na přežití, někdy i bez nutnosti radikálního
výkonu – ablace (odnětí) prsu a další následné
onkologické léčby. Mamografické kontroly jsou
u nás ženám od 45 do 69 let hrazeny každé dva
roky z veřejného zdravotního pojištění, v součas-
nosti probíhají legislativní změny, které umožní
odstranit horní hranici na účast žen ve scree-
ningu, některé pojiš�ovny hradí vyšetření již od 
40 let. Pokud žena absolvuje mamografickou kon-
trolu na některém z akreditovaných pracoviš�
s negativním výsledkem, získá poměrně slušnou
jistotu, že rakovinou ani v jejím časném stadiu
netrpí a že kontrola za dva roky je dostatečná.
Samozřejmě nelze než doporučit mamografické
kontroly ženám, které si svého zdraví váží, aby na
kontroly chodily již od 40 let každoročně, ale pak
je to za přímou úhradu, která obvykle nepřesáhne
600 –700 Kč. 

� Můžete přesto stručně uvést správný 
postup pro samovyšetření prsů?

Nejlépe je provádět samovyšetření jednou
za měsíc při končících menses nebo do týdne od

konce menstruace. Žena by si měla prsy
prohlédnout například po koupeli před
zrcadlem, zda nedošlo k nějakým změnám na
jejich povrchu, nedochází-li k vpáčení bradavky
– zejména jednostranně, a neměly by jí unik-
nout žádné změny na prsech, které dříve nepo-
zorovala. Potom ve dvou polohách – vestoje
a vleže s rukou za hlavou by měla prsy syste-
maticky prohmatat, přičemž nezáleží na tom, 
zda tak bude činit ve směru hodinových ručiček
nebo proti němu. Důležité je prohmatat vždy
celý prs a nezapomenout ani na okraj prsního
svalu v přední podpažní jamce, kde by mohly
být zduřelé uzliny. Vše, co žena vyhmatá jako
nové, zejména jde-li o jednostranný nález, by ji
mělo přimět k neprodlené návštěvě gynekologa.
Hmatné, drobné, dobře ohraničené nálezy
zejména u mladších žen nejčastěji bývají
nezhoubného původu, ale nesporně si zaslouží
podrobnější vyšetření. 

� Který typ „ženské rakoviny“ se nejhůře
odhaluje?

Určitě rakovina vaječníků (ovarií). Pokud se
zachytí včas, pak spíše náhodou jako produkt
ultrazvukového vyšetření malé pánve z jiných

Rakovina děložního čípku 
zaujímá v pomyslném žebříčku výskytu
nádorových onemocnění žen smutné
druhé místo. V České republice je každý
rok diagnostikováno přibližně 
1000 nových pacientek s touto nemocí
a až 400 jí podlehne. 

R akovina děložního čípku je způsobena
infekcí viry HPV. HPV je přitom běžný virus,
s nímž se v průběhu života setká až 80 %

žen. Virus se přenáší sexuálním kontaktem, a to
nejen pohlavním stykem, ale také kontaktem s kůží
nakaženého partnera v genitální oblasti. Kondom,
který je účinnou ochranou při jiných pohlavně
přenosných nemocech, zde není dostatečně účin-
ným řešením. 

„Nyní existují dva způsoby, jak lze rakovině
děložního čípku předcházet.V rámci prevence by
měla každá žena docházet na pravidelné gyneko-

logické prohlídky spojené s optickou kontrolou
děložního čípku a odběrem cytologického stěru. Stěr
dokáže odhalit změněné buňky na povrchu čípku,
a umožnit tak včasnou léčbu,“ říká doc. MUDr. David
Cibula, CSc., z Gynekologicko-porodnické kliniky 
1. LF UK a VFN v Praze.

Ženy by se však neměly spoléhat pouze na
cytologii. Rakovina děložního čípku se totiž vyskytuje
ve dvou základních formách. Nejčastější je forma
dlaždicobuněčná, která bývá na povrchu děložního
čípku a je dobře dostupná při vyšetření. Druhou 
formou je forma žlázová, tzv. adenokarcinom, která
se vyskytuje nejčastěji v kanále děložního hrdla. Tento
prostor není při vyšetření viditelný, a proto i odběr
cytologie při preventivní gynekologické prohlídce 
je složitější. 

Je proto důležité zvážit i další možnost, jak lze
rakovině děložního čípku předejít: očkování.
Vakcína Cervarix chrání ženy před prekancerózními
lézemi způsobenými onkogenními typy viru HPV 16
a 18 (lidský papilomavirus), které jsou zodpovědné 

až za 70 % případů onemocnění rakovinou dělož-
ního čípku. Kombinace preventivních prohlídek
a očkování je efektivní formou prevence.

Rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná vak-
cína Cervarix je lékem proti lidskému papilomaviru
(typy 16,18). Je určena k prevenci cervikálního kar-
cinomu u dívek a žen ve věku 10 až 25 let. Je tedy
vhodná nejen pro dívky, které ještě nezačaly
aktivně sexuálně žít, tak i pro sexuálně aktivní ženy.
Cervarix podle současných dat chrání ženy před
dvěma zmíněnými typy HPV virů minimálně po
dobu šesti a půl let. Vakcína je pouze na lékařský
předpis a podává se ve třech dávkách v průběhu
6 měsíců. 

Předepsat ji může dětský lékař nebo gynekolog.
Většina zdravotních pojiš�oven na očkování proti
rakovině děložního čípku poskytuje příspěvek. 

Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální
screening a nechrání ženy, pokud již byly v době
očkování infikovány HPV-16 nebo HPV-18. Délka
ochrany nebyla přesně stanovena. U všech očko-
vaných jedinců nemusí být dosaženo ochranné imu-
nitní odpovědi. Před použitím si pečlivě přečtěte
příbalový leták.

Více informací o rakovině děložního čípku a mož-
nostech prevence získáte na www.zdraviprozeny.cz. 

NECHTE SE OČKOVAT 
PROTI RAKOVINĚ DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

důvodů. Přijde-li žena na gynekologii již s potí-
žemi, jako je hubnutí, zvětšování objemu břicha,
bolesti, nebo u gynekologa skončí jako součást
„kolečka“ po lékařích, inspirovaného jinými než
ženskými potížemi, obvykle už jde o pokročilá
stadia se špatnou prognózou, by� i u nich radikál-
ní operace a nové druhy chemoterapie dokážou
často na několik let uvést ženu do remise, tedy
„stavu klidu“. Ve světě i u nás jsou činěny pokusy
nalézt jednoduchá vyhledávací vyšetření na
rakovinu vaječníků, zatím však bez úspěchu. Ja-
ko prevenci zatím známe jediný smysluplný způ-
sob, totiž hormonální antikoncepci. Její dlouho-
dobé užívání redukuje riziko až o dvě třetiny.
Zapomenout však nesmíme ani na zdravý životní
styl. Ženy, které mají familiární, tedy rodinný
výskyt rakoviny vaječníků, by to vždy měly
konzultovat s gynekologem, který navrhne pre-
ventivní opatření a další postup. 

Z dalších „ženských rakovin“ bych nerad
opomenul ještě rakovinu dělohy, resp. její sliznice
– endometria. Ta se objevuje poprvé většinou až
kolem přechodu a po něm, jsou jí více ohroženy
ženy obézní a s vysokým krevním tlakem.
Onemocnění se hlásí nepravidelným krvácením
kolem přechodu ženy nebo krvácením po pře-
chodu. Pokud žena s těmito potížemi vyhledá
gynekologa, provádí se jí ultrazvukové vyšetření
dělohy a poté doporučí operační vyšetření. To se
skládá z hysteroskopie (zavedení optiky do dutiny
děložní a prohlédnutí jejího vnitřního povrchu)
spojené s diagnostickou kyretáží, tedy odstra-
něním děložní sliznice, která je následně vyšetře-
na patologem. Výsledky léčby časných stadií
rakoviny endometria jsou v celku dobré. Pouze
ženy, které delší dobu krvácejí a na vyšetření nej-
dou z nejrůznější důvodů, mohou dopadnout
špatně. 

GG

Pokud žena absolvuje 
mamografickou kontrolu 

na akreditovaném pracoviš	i 
s negativním výsledkem, získá

poměrně slušnou jistotu, 
že rakovinou ani v jejím časném

stadiu netrpí a že kontrola za dva
roky je dostatečná.
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Nezhoubná (benigní) onemocnění prsu jsou
často hormonálně podmíněná a v naprosté vět-
šině neznamenají zvýšené riziko vzniku karcino-
mu. Patří mezi ně častý fibroadenom, zcela běžné
jsou cysty, které mohou být spojeny s větší bo-
lestivostí prsu, nebo dilatace mlékovodů (duktek-
tázie). Moderní diagnostické metody dovedou tyto
změny odlišit, v případě nálezu nejednoznačných
solidních útvarů se k potvrzení nezhoubnosti
raději provádí cílená biopsie jehlou či cytologické
vyšetření pod sonografickou kontrolou. 

Nejčastějším zhoubným (maligním) nádo-
rem prsu je karcinom. Ten zahrnuje celou řadu
jednotek, které se liší svou povahou, biologickým
chováním i prognózou. Pokroky v léčbě, v dia-
gnostice a zejména zavedení screeningu změnily
prognózu tohoto onemocnění, dříve většinou
smrtelného.

RIZIKOVÉ FAKTORY 
VZNIKU KARCINOMU PRSU

Karcinom prsu nemá jednu příčinu a exis-
tuje řada různých vlivů, které zvyšují riziko jeho
vzniku. Mezi nejdůležitější rizikové faktory patří: 

� Pohlaví. Ženské pohlavní hormony mají
na vznik choroby nesporný vliv. Poměr rizika
žena:muž je asi 135:1. U dětí před pubertou se
nádor nevyskytuje, u onemocnění spojených
s absencí produkce pohlavních hormonů je
riziko velmi nízké. 

� Věk. Riziko se zvyšuje s věkem. Zatím-
co karcinom prsu je u žen do 25 let věku vzácný,
pro ženy šedesátileté platí, že u každé stovky
z nich lze jeho vznik očekávat v 17 případech. 

� Výskyt karcinomu prsu v rodině
a dědičný výskyt. Nález karcinomu prsu
u přímého příbuzného (matka, sestra, dcera)
zvyšuje riziko dvoj až trojnásobně. Velmi vysoké
riziko (celoživotní riziko až 80%) mají nosičky
mutace některých genů, hlavně BRCA1/2.
Přítomnost nádorů prsu u nepřímých příbuz-
ných (babička, teta) zvyšuje riziko jen nepatrně. 

� Některé histologické diagnózy.
Riziko zvyšuje nález tzv. atypické hyperplazie
nebo lobulárního karcinomu „in situ“, které jsou
považovány za přednádorové stavy. 

� Hormonální a reprodukční faktory.
Předpokládá se negativní vliv časného nástupu
měsíčků, pozdního přechodu (menopauzy),
užívání hormonální substituce nad 5 let,
prvního dítěte po 30. roce věku. Jedním z příčin
vyššího výskytu nádorů prsu je pravděpodobně
také uspěchaný způsob života, nezdravé stravo-
vací návyky, stres. Je známo, že častěji onemocní
ženy s vyšším vzděláním. 

� Záření na oblast hrudníku
v mladém věku. Podle řady studií jsou ženy 
po léčbě zářením v mládí (například pro
Hodgkinovu nemoc) postiženy karcinomem prsu
častěji.

VYŠETŘOVACÍ METODY
V diagnostice onemocnění prsu se uplatňuje

řada vyšetřovacích metod. Klinické vyšetření
a samovyšetření prsu jsou nyní chápány jen jako
doplněk zobrazovacích metod, nebo� až na
výjimky nedokážou zjistit malý nádor do 1 cm
a podle dostupných studií nesnižují úmrtnost na
karcinom prsu. Mamografie je nyní základní
diagnostickou i screeningovou metodou u žen od
40. roku věku; ve zvláštních případech lze mamo-
grafii provádět i u žen mladších (například při
velmi vysokém riziku, při podezření na zhoubný
nádor apod.). Vyšetření se provádí na speciálním
rentgenovém přístroji, mamografu. Filmové

Prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.,
přednosta Radiodiagnostické
kliniky 1. LF UK a VFN v Praze

KARCINOM PRSU UŽ LZE VE VĚTŠINĚ PŘÍPADŮ ÚSPĚŠNĚ LÉČIT

PÉČE O PRSY

Prsy představují atribut krásy a ženskosti.
Zároveň jsou však částí lidského těla,

která vzbuzuje obavy, nebo	 bývá častým
místem vzniku zhoubných nádorů. Jak se

tedy před tímto rizikem chránit a jak
o prsy správně pečovat?

(analogové) přístroje jsou postupně nahrazovány
digitálními, které mimo jiné zlepšují zobrazení
prsů s bohatou žlázou a snižují podíl nutných
doplňujících vyšetření. Plánované vyšetření je
vhodné provádět v první polovině menstruačního
cyklu, kdy je prs méně citlivý a je možné lépe
provést dostatečnou kompresi (stlačení). 

Sonografie (ultrasonografie, US) je obvykle
první metodou u mladých žen, u žen nad 40 let
věku častým doplňujícím vyšetřením při nejed-
noznačném nálezu při mamografii. Výhodou je
nulové záření, možnost pohmatu při vyšetřování,
zobrazení mamograficky nepřístupných oblastí
(částí podpažní jamky, periferní části prsu, jizvy).
Nevýhodou je nemožnost systematického vy-
šetření celého prsu a nespolehlivost v odhalení
mikrokalcifikací, které jsou někdy jediným pří-
znakem počínajícího zhoubného nádoru. 

Magnetická rezonance prsu (MR mamo-
grafie, MRM) je speciální vyšetření, které se
uplatňuje ve vybraných případech. Mezi indikace
patří odhalování dalších ložisek nádoru (multi-
fokality) v prsu s bohatou žlázou, sledování 
efektu léčby u zjištěného nádoru, odlišení jizvy
a recidivy onemocnění, vyšetřování žen s im-
plantáty. 

MRM má své místo při screeningu žen
s velmi vysokým rizikem, především nosiček
mutace genu BRCA1/2. Vyšetření vyžaduje
kromě přístroje i speciální cívku pro zobrazení
obou prsů a podává se při něm kontrastní látka
(cheláty gadolinia). 

NĚKOLIK ANATOMICKÝCH POZNÁMEK K ŽENSKÉMU PRSU

� Mléčná žláza je největší kožní žlázou, podmiňuje párové vyvýšení, prsy. Zakládá se
u muže i u ženy. U muže však zůstává nevyvinutá, zakrnělá, přičemž je složena jen
z tuku a z krátkých vývodů bez vlastních žlázových struktur. Ženský prs se naopak dále
vyvíjí: Před pubertou se vlivem ženských hormonů zvětšuje; k dalšímu růstu dochází
v dospívání – a zejména v těhotenství a v době kojení (laktace). Vývoj ženského prsu
vrcholí normálně kolem 25. roku věku. 

� S věkem ženy – a také během těhotenství se mění i složení prsu, především vlastní
žlázy. Po narození nacházíme jen mlékovody, v pubertě se vývody prodlužují, větví,
rozšiřují a tvoří se alveoly. Během těhotenství stěna alveolů zbytňuje a připravuje se
produkce mléka. Před porodem žláza produkuje řídké vodnaté mlezivo, které se posléze
mění na bělavé mléko. Sekrece je řízena hormonálně, pokles pohlavních hormonů vede
ke zvyšování hladiny prolaktinu v podvěsku mozkovém.

� Prs má bohaté cévní zásobení a nervová zakončení, především v oblasti bradavky.
Senzitivní inervace větší části prsu je z mezižeberních nervů, vycházejících z hrudního
úseku páteře, resp. míchy. Obtěžující bolestivost prsů je často vedle hormonálních změn
podmíněna poruchami „od páteře“.

� Velikost prsu je velmi variabilní s vlivem mnoha faktorů, hlavně genetických, 
a závisí nejenom na velikosti žlázy, ale významně také na zastoupení tuku. Štíhlé ženy
s menšími prsy tak obvykle mají relativně bohatou žlázu, ale malé zastoupení tuku.
Naopak velké prsy jsou často podmíněny objemnými tukovými lalůčky. Žlázové těleso 
je na pohmat i normálně hrbolaté, více u žen bez povrchní tukové vrstvy.

� Prs se mění v průběhu menstruačního cyklu vlivem pohlavních hormonů. Prsy 
zduřují a mohou být citlivé (u části žen bolestivé) kolem ovulace, častěji pak ve druhé
polovině menstruačního cyklu. Setkáváme se také s přechodnými zduřeními části prsu
či asymetriemi. Změny, které se mění s menstruačním cyklem, nebývají příznakem
závažnějšího onemocnění.
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V případě nejednoznačného či pozitivního
nálezu po vyšetření zobrazovacími metodami je
možné odebrat vzorek tkáně jehlou k histologic-
kému vyšetření. Standardní je dnes tzv. „core
cut“ biopsie či vakuová mamotomie. Ta je vhod-
nější u nálezu mikrokalcifikací. Všechny tyto tzv.
intervenční metody provádí radiolog mamodiag-
nostik pod sonografií či pod mamografem tak,
aby byl vzorek odebrán spolehlivě i z malého
ložiska. Punkce „naslepo“ by se již neměla
provádět.

Sonografii či mamografii lze využít i pro
lokalizaci nehmatných ložisek, která by jinak
chirurg bez určení polohy při operaci mohl
minout. Zavádějí se kovové lokalizační drátky či
se místo značí barvou..

MOŽNOSTI PREVENCE
Jako primární prevence, jejíž možnosti jsou

ovšem omezené, se doporučuje pestrá strava
s dostatkem zeleniny, omezování konzumace
alkoholu, snižování energetického příjmu ze
živočišných proteinů a tuků, redukce nadváhy.
U žen se zvýšeným rizikem jsou někdy podávány
léky, ovlivňující pohlavní hormony a jejich
působení na úrovni buněk (chemoprevence).

V současné době se pozornost soustře�uje
hlavně na tzv. sekundární prevenci, u které se
opakovaným vyšetřováním (screeningem) žen od
určitého věku hledají nádory prsu ještě ve stadiu,
kdy se neprojevují žádnými klinickými příznaky
(jsou zatím „němé“).

Nejspolehlivější screeningovou metodou je
mamografie, která umožňuje za vhodných pod-
mínek zjistit nádor již velmi malý, pod 1 cm. Díky
zavedení mamografického vyšetření převažují
nyní v době určení diagnózy nádory prvního sta-
dia, které ve většině případů umožňují provést
jen konzervativní chirurgický výkon bez
odstranění prsu a úspěšné léčení. V České repub-
lice je screeningové vyšetření hrazeno pro všech-
ny ženy od 45. do 69. roku věku ve dvouročních
intervalech – podmínkou hrazení je žádanka od
lékaře a provedení v akreditovaném centru.
Ministerstvo zdravotnictví právě připravuje vy-
hlášku, podle níž by se zrušila horní věková
hranice, a mamografie by tak byla bezplatná
i pro starší ženy. 

U žen s vyšším rizikem je vhodnější interval
jednoroční či sledování již od 40 let; v těchto pří-
padech si však žena musí uhradit sama (pokud
tato vyšetření nehradí zdravotní pojiš�ovna
v rámci nadstandardní péče). Podobně si musí
vyšetření zaplatit i žena, které přijde na vyšet-
ření přímo bez žádanky.

Opakovaná vyšetření prsu by měla provádět
výhradně akreditovaná screeningová centra
s velkými zkušenostmi, která jsou pravidelně
kontrolována odborníky, Státním úřadem pro
jadernou bezpečnost, zdravotními pojiš�ovnami
a ministerstvem zdravotnictví a která splňují
velmi přísné podmínky na kvalitu a nízkou

dávku záření. Dostupnost screeningových center
je již velmi dobrá, jejich seznam je na
www.mamo.cz. Na těchto stránkách Asociace
mamodiagnostiků ČR naleznete i další informace
o problematice chorob prsu, prevenci, lze vznést
i dotaz na odborníka v on-line poradně.

KAM SE OBRÁTIT
Jak ambulantní gynekolog, tak praktický

lékař pro dospělé je povinen vyplnit žádanku
a poslat ženu na screening. Zmíněné lékaře lze
navštívit při jakýchkoliv obtížích, v případě nut-
nosti by měli provést klinické vyšetření a poslat
ženu dál k provedení dalších metod. 

Řada žen využívá možnosti kontaktovat jako
samoplátkyně (v rámci nadstandardní péče)
přímo lékaře akreditovaného screeningového
centra. Výhodou je, že je tam možné rychle a na
jednom místě provést všechna nutná preventivní
i diagnostická vyšetření. Screeningová centra
úzce spolupracují s lékaři dalších odborností
(gynekology, onkology, chirurgy, patology) v rám-
ci komplexní péče o prsy a zařizují případné další
vyšetření či léčbu. 

ZÁSADY LÉČBY NÁDORU
Na kvalitních pracovištích je léčba karcino-

mu doporučována po konzultacích členů týmu
lékařů s přihlédnutím k výsledku punkční bio-
psie, velikosti nádoru, stavu uzlin, stáří ženy,
hormonálního stavu apod. Ženu se zjištěným ná-
dorem si zpravidla přebírá do péče onkolog, který
řídí, spolu s chirurgem a za úzké spolupráce
pacientky, následné kroky. Nejčastěji se u men-
ších nádorů provádí omezený chirurgický výkon,
doplněný ozářením. V některých případech je
vhodné podpořit základní léčbu chemoterapií či
hormonální terapií. Díky zlepšující se diagnos-
tice a pokrokům v léčbě je dnes ve většině pří-
padů nádor úspěšně léčitelný. GG

Mamografický obraz karcinomu průměru asi 15 mm
v horní polovině prsu.

Odběr vzorků tkáně jehlou pod sonografií (core cut
biopsie) je v akreditovaných screeningových 
centrech rutinní metodou. Její zavedení mj. snížilo
podstatně počty zbytečných operací prsů

Díky zlepšující se diagnostice
a pokrokům v léčbě je dnes ve

většině případů nádor prsu
úspěšně léčitelný

Nové špičkové plně digitální mamografy
zlepšují kvalitu snímků a snižují dávku
záření až o 30 % (na snímku záběr
z akreditovaného mamárního
screeningového centra v Berouně)
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INKONTINENCE MOČI 
JE LÉČITELNÁ A NENÍ PŘÍZNAKEM STÁŘÍ

UROGYNEKOLOGIE
Věk populace se prodlužuje 
a s tím narůstá i výskyt inkontinence
(neudržení) moči u žen a poruch
anatomie a funkce pánevního dna.
V malé pánvi sousedí močové cesty,
pohlavní orgány a konečník, a tak se zde
při řešení těchto stavů setkávají urologie,
gynekologie a proktologie.

V rámci gynekologie vznikl samostatný podo-
bor uznávaný v mnoha zemích – urogynekologie.
Inkontinence moči je stav, při němž je mimovolní
únik moči objektivně prokazatelný, a představuje
tak pro ženu sociální a hygienický problém.
Nejčastějšími typy inkontinence jsou:

� urgentní, tedy nejtěžší stupeň rozvoje
hyperaktivního měchýře, kdy mimovolní únik
moči je spojen se silným nucením k močení; 

� stresová, která bývá také označována
jako slabost (inkompetence) močové trubice. 

Výskyt inkontinence je vysoký a odhaduje
se, že každá druhá žena má během života potíže
s udržením moči. 

Dalším polem pro činnost urogynekologie je
sestup (descenzus) orgánů malé pánve. Napří-
mení člověka během jeho vývoje nově dramaticky
zatížilo svaly dna pánevního vahou jako nosné
struktury pro orgány břišní dutiny. Navíc pak
změny sklonu pánve ztížily podmínky pro porod,
a přinesly tak ženě porodní poranění, která spolu
s poklesem hladiny hormonů po přechodu mohou
vést k poklesu a dokonce výhřezu orgánů malé
pánve.

Zvláštní význam pro udržení plné funkční
pohotovosti a anatomických vztahů v této oblasti
má závěs a podpora jejích orgánů. Porucha závě-
su v kterékoli úrovni vede ke specifickým pato-
logickým nálezům a inkontinenci. Důležitá je
také tažnost stěny měchýře, nervová regulace,
kvalita hladkého svalstvo močové trubice atd.

VYŠETŘOVACÍ METODY
Pomoci může už samotná anamnéza, pro niž

je navíc k dispozici řada dotazníků vztahujících
se k urologickým problémům. Pokud žena
dotazník řádně vyplní, pomůže tím lékaři k lepší
orientaci o typu inkontinence a ke stanovení
odpovídající následné léčby. Důležitou pomůckou
je rovněž mikční deník, který sleduje příjem
a výdej tekutin.

Fyzikální vyšetření v urogynekologii kromě
obvyklých ukazatelů hodnotí stav hormonální
saturace, typy a míru sestupu. 

Urodynamické metody sledují tlaky v mě-
chýři a močové trubici v klidu a při použití
břišního lisu; umožní potvrdit příznaky a rozlišit
obě základní skupiny obtíží.

Zobrazovací metody při posuzování struktur
malé pánve (svalů, závěsného aparátu, pochvy,

dolních močových cest, konečníku) se díky rozvo-
ji techniky staly nepostradatelnou pomůckou ke
studiu funkce pánevního dna. Můžeme použít Rtg
metody, ultrazvuk, magnetickou rezonanci a po-
zitronovou emisní tomografii. Záznamy struktur
zobrazených v pohybu jsou důležité pro dopo-
ručení k operaci a hodnocení jejího výsledku. 

Mezinárodní společnost pro kontinenci
navrhla komplikovaný systém hodnocení poklesu
rodidel pomocí šesti definovaných bodů v pochvě.
Avšak pro diagnózu, stanovení rozsahu, místa
a typu operace poklesu a výhřezu pánevních
orgánů je vždy důležitější vlastní zkušenost
lékaře a jeho preference v použití operačních
technik než různé pokusy o objektivizaci.

LÉČBA NEUDRŽENÍ MOČI
Mezi základní režimová opatření patří pokus

o redukci hmotnosti, omezení nepřiměřené fyzické
aktivity a úprava příjmu tekutin. Gymnastika
svalů pánevního dna s cílem posílit nebo
znovuobnovit jejich podpůrnou funkce je dalším
krokem. Elektrická stimulace využívá mnoho
různých způsobů a léčebných protokolů, a proto je
obtížné vyvodit závěry pro použitelnost této
metody v praxi. Použití poševních pesarů je velmi
starou metodou léčby poruch pánevního dna
a udržení moči, kterou používáme většinou jako
přechodné opatření.

� Stresová inkontinence moči: Doménou
léčby tohoto častého symptomu je chirurgie, v níž
převládly miniinvazivní poševní pásky (TVT,
TVT-O a další). To jsou – i v dalších modifikacích
– úspěšné neinvazivní techniky, které nahradily
dosavadní metody. Jejich rozšíření umožnilo
ambulantně a bez pracovní neschopnosti léčit
neudržení moči, které ženy diskvalifikuje.. 

� Urgentní inkontinence moči: V popředí
současného zájmu o poruchy funkce dolních cest
močových stojí skupina pacientů s tímto typem
inkontinence. Jde o onemocnění, které lze
označit za „diagnózu třetího tisíciletí“, přestože
jeho příznaky provázejí lidstvo od dob, kam až
pamě� sahá. Syndrom charakterizovaný extrém-
ně častým močením ve dne i v noci má negativní
vliv na společenský, fyzický, psychický, profesní
a sexuální život. Mnoho pacientů se stydí vyhle-
dat pomoc, jiní se domnívají, že jim nemůže být
pomoženo. Přitom jde o onemocnění, které posti-
huje více pacientů (16 až 19 % evropské popu-
lace) než diabetes (kolem 6 %), astma (7 až 9 %),
deprese (8 %) či angina pectoris (2 %). Jeho inci-
dence stoupá od 40 let věku a v populaci lidí
starších 75 let jím trpí přibližně její polovina. Je
však nutné si uvědomit, že nejde o příznak stáří,
ale o léčitelné onemocnění. Odhaduje se, že
celosvětově trpí syndromem hyperaktivního
měchýře 50 až 100 milionů lidí. V USA a Evropě
postihuje téměř pětinu dospělých ve věku nad 
40 let. Převládá medikamentozní léčba, která
zaznamenává nebývalý rozvoj ve snaze snižovat
počet dávek a podíl nežádoucích účinků (suchost
sliznic, poruchy vidění). Nové perspektivy léčby
inkontinence pomohou řešit problémy dysfunkce
dolních močových cest u valné většiny našich
pacientů.

LÉČBA POKLESU PÁNEVNÍCH
ORGÁNŮ

V řešení tohoto nepříjemného chronického
stavu došlo během posledních desetiletí k výraz-
nému pokroku, takže bylo možné od pouhých
pokusů o rekonstrukci pochvy a jejího okolí
s různými technikami závěsu pochvy přejít
k cíleným metodám řešení poklesu – pevnému
závěsu poševního pahýlu po odnětí dělohy na
vazivové struktury malé pánve. Posledním
krokem k zamezení opakování poklesu, které je
poměrně časté a týká se milionů žen na celém
světě, je použití prolenových sítí s přesně defino-
vanými místy závěsu hluboko v malé pánvi (pro-
lift). Nyní se v České republice uskutečňuje první
velká studie porovnávající výsledky klasických
a moderních metod a díky grantu Ministerstva
zdravotnictví ČR se mohou naše klientky těšit
z výhod moderní – a dodejme i nákladné péče.

Urogynekologie je dobře definovaný, progre-
sivní meziobor mezi gynekologií, urologií a prok-
tologií. Struktura zajištění výzkumu a péče
o nemocné v ČR je na nejvyšší možné úrovni,
přičemž uplatňujeme pravidlo, že každá pacient-
ka má právo být suchá a bez známek poklesu
pánevních orgánů. Daří se to rovněž díky konzis-
tentní činnosti Urogynekologické společnosti ČR
a mnoha jejích členů. Výrazem uznání úrovně
české urogynekologie je i fakt, že Evropská uro-
gynekologická společnost, která působí od roku
2002, si jako své sídlo zvolila Prahu. GG

Prof. MUDr. Michael Halaška,
DrSc., 
přednosta Gynekologicko-porod-
nické kliniky 1. LF UK a FN 
Na Bulovce, prezident Evropské 
urogynekologické společnosti,
místopředseda Urogynekologické
společnosti ČR

Každá pacientka má právo být
suchá a bez známek poklesu

pánevních orgánů.

závěsná páska
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� Společnost Helvetia Pharma uvádí na trh
nový přípravek Femivaxin. K čemu slouží?

Imunomodulátor FemiVaxinHP nabízí nové řešení
problematiky vaginálních zánětů. Je doporučován
jako doplněk stravy ke klasické konzervativní léčbě,
která je založena na podávání antimykotik, antibiotik
a chemoterapeutik. Nalezne uplatnění především
jako imunomodulační podpora při řešení uvedených
potíží. Je vyroben na ryze přírodní bázi a neobsahu-
je žádná umělá barviva ani konzervanty. Využívá
jedinečné schopnosti lidského organismu bránit se
proti infekci vlastními silami. Přípravek nabízí tělu
specifické inaktivované antigeny původců onemoc-
nění a tím tělo stimuluje ke tvorbě účinných pro-
tilátek. Obsahuje pečlivě vybranou a otestovanou
kombinaci efektivně přečištěných neškodných částí
inaktivovaných mikroorganismů ze čtyř nejčastějších
původců vaginálních zánětů.

� Lze Femivaxinem účinně léčit i recidivující
vaginální mykózy a bakteriální vaginózy? 

Ano. Právě pacientkám trpícím recidivujícími vagi-
nálními infekcemi nabízí FemiVaxinHP nové účinné

řešení. Obvykle jsou vaginální záněty u těchto žen
důsledkem působení několika faktorů, mezi něž velmi
často patří snížená imunita. Tím, že lidskému organis-
mu prostřednictvím preparátu nabízíme purifikované
antigeny ze čtyř nejčastějších původců vaginálních
infekcí, dáváme imunitnímu systému šanci připravit
a bránit se proti těmto patogenům. Užívání preparátu
je vhodné jak při probíhající infekci, tak preventivně.

� Jakou účinnou látku Femivaxin obsahuje?
Jedna tobolka obsahuje 5 mg aktivních substancí

připravených z purifikovaných mikronizovaných
lyzátů z inaktivovaných mikroorganismů. Konkrétně
se jedná o Candida albicans lysatum (0,84 mg),
Candida glabrata lysatum (0,83 mg), Candida krusei
lysatum (0,83 mg), Gardnerella vaginalis lysatum
(0,20 mg) a Propionibacterium acnes lysatum 
(2,30 mg). Inaktivované antigeny candid mají za úkol
připravit imunitní systém k potlačení kvasinkových
infekcí. Na obdobném principu pracuje i inaktivo-
vaný antigen kmene Gardnerella vaginalis, jehož
cílem je posílit imunitní systém při bakteriálních va-
ginózách, které jsou právě velmi často spojené
s masivním pomnožením tohoto bakteriálního kme-
ne. Poslední účinnou složkou je purifikovaný antigen
kmene Propionibacterium acnes, který má především
roli velmi silného nespecifického imunstimulans. Mezi
pomocné látky patří beta glukan, mikrokrystalická
celulosa. Vzhledem k tomu, že jednotlivé složky jsou
v preparátu obsaženy v mikronizované formě, je
zaručené postupné uvolňování a relativně dlouho-
dobá stimulace imunitního systému.

� Má Femivaxin nějaké nežádoucí účinky?
Vzhledem k miligramovým množstvím mikrobiál-

ních lyzátů, jejichž účinek je posílen především mikro-
nizací, je riziko nežádoucích účinků minimalizováno.
Výjimečně se může při přecitlivosti na některou ze
složek obsažených v přípravku vyskytnout slabá aler-
gická reakce. Ojediněle se může objevit také zvýšená
teplota. Pak je nutno užívání preparátu přerušit.

� Jaký dávkovací cyklus je doporučován?
Pro docílení dlouhodobého efektu je nezbytné

užívat 2 balení ročně s dvou- až tříměsíční přestávkou.
Jedna kúra trvá 3 měsíce a probíhá podle schématu
10-20-10-20-10: Dospělí by měli nejdříve nalačno
užívat 1 tobolku denně po dobu 10 dní, poté 20 dní
vynechat a opakovat užívání 1 tobolky denně po dobu
10 dní, následně 20 dní opět vynechat a na závěr cyklu
opět užívat 1 tobolku denně po dobu 10 dní.

� Femivaxin patří do skupiny tzv. imuno-
modulačních preparátů. Na jakém principu
jsou imunomodulátory založeny?

Jejich úkolem je příznivě ovlivňovat imunitní systém
a v případě FemiVaxinuHP i celkově zlepšovat stav
vaginální sliznice při výskytu mykóz a bakteriálních
zánětů. Purifikované mikrobiální lyzáty specifickým způ-
sobem stimulují imunitní systém člověka, a umožňují 
tak navození fyziologické rovnováhy. Vzhledem k pří-
tomnosti specifických antigenů podporujeme speci-
fickou imunitu lidského organismu. Lyzát kmene
Propionibacterium acnes má především funkci adju-
vantní a silně nespecificky stimuluje imunitní systém. 

� V čem se léčba s využitím imunomodulátorů
liší od klasických forem léčby? 

Užíváte-li antibiotika, antimykotika, chemoterapeu-
tika, snažíte se v podstatě vyléčit již probíhající one-
mocnění. Když léčiva doužíváte, hrozí poměrně velké
riziko recidivy infekce. Kromě toho užívání těchto
preparátů s sebou přináší řadu nežádoucích vedle-
jších účinků, které mohou zásadně zhoršit životní
komfort pacienta. Oproti tomu imunomodulátory se
snaží připravit lidský organismus na setkání s pato-
genem přirozenou cestou, a to cílenou stimulací imu-
nitního systému. Nedáváme tělu žádné umělé slou-
čeniny, nýbrž ryze přírodní látky. Umožňujeme tělu
dva způsoby obrany – připravit se na setkání s pato-
genem s dostatečným předstihem a zároveň posílit
vznikající imunitní reakci při průběhu onemocnění. 

KONZERVATIVNÍ LÉČBU MŮŽE ČASTO ÚČINNĚ NAHRADIT

CÍLENÁ STIMULACE
IMUNITNÍHO SYSTÉMU
„Užíváte-li antibiotika, antimykotika či chemoterapeutika, snažíte se v podstatě vyléčit
již probíhající onemocnění. Jakmile je doužíváte, hrozí poměrně velké riziko recidivy
infekce,“ říká RNDr. Petr Ryšávka, který ma za sebou dlouhou praxi v biotechnologic-
kém průmyslu na pozicích výzkumného pracovníka, zástupce výrobního ředitele
a později i ředitele jištění a kontroly jakosti ve společnosti Bioveta. „Naopak imuno-
modulátory, k nimž patří i přípravek Femivaxin, se snaží připravit lidský organismus 
na setkání s patogenem přirozenou cestou, a to cílenou stimulací imunitního systému.“ 

RNDr. Petr Ryšávka,
odborník v oboru molekulární
biologie a genetiky, 
který se zaměřuje na výzkum 
a vývoj imunomodulátorů a jejich
modifikaci pro užití per os (ústně)
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PRO KAŽDOU ŽENU LZE VYBRAT OPTIMÁLNÍ PREPARÁT

HORMONÁLNÍ 
ANTIKONCEPCE
„Jestliže někdo tvrdí, že hormonální antikoncepce je škodlivá a ženám ubližuje či že
dokonce zabíjí, hrubě se mýlí. Neexistuje snad žádná jiná léková skupina, která by
byla tak přísně sledována a prověřována jako právě antikoncepční léky.“ Zdůrazňuje
to doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc., který byl prezidentem dvou evropských gynekologic-
kých kongresů a řadu let působil jako člen výkonných výborů Světové organizace
gynekologů a porodníků i Evropské společnosti pro antikoncepci a reprodukční zdraví. 

Jak připomíná, každé těhotenství představu-
je velkou zátěžovou zkoušku pro ženský organis-
mus: „Porovnáme-li rizika komplikací, která
může ženě přinést užívání hormonální antikon-
cepce, a rizika těhotenství, tak těhotenství je až
desetkrát rizikovější než užívání příslovečné
pilulky.“ Nicméně ani hormonální antikoncepce,
stejně jako ostatní druhy antikoncepce, nemůže
ženu stoprocentně ochránit před otěhotněním.
Může totiž dojít k objektivní chybě uživatelky
antikoncepce a zcela vyloučeno není ani selhání
antikoncepční metody jako takové. 

� Jak hormonální antikoncepce funguje?
Když odpově� velmi zjednoduším, začnu u hy-

pofýzy, čili podvěsku mozkového. Ten produkuje
i hormony, které stimulují vaječníky k tvorbě
pohlavních hormonů estrogenu a gestagenu. Pod
jejich vlivem dochází k dozrávání vajíčka ve
vaječníku a jeho následnému uvolnění do vejco-
vodu, kde se stává oplodnitelným. Kombino-
vanou hormonální antikoncepcí dodáváme do
organismu ženy velmi malé, ale ještě dostačující
množství estrogenu i gestagenu, což dává hypo-
fýze zpětnou informaci, že těchto hormonů je
v těle ženy dostatek. Vaječníky tak nejsou sti-
mulovány a nedochází k ovulaci. 

� V čem spočívá individuální přístup 
při předepisování hormonální antikoncepce?

Hormonální antikoncepci dělíme bu� na čistě
gestagenní (obsahuje pouze hormon gestagen,
který je ve vaječníku vytvářen žlutým tělískem),
nebo kombinovanou s oběma hormony (gestage-
nem i estrogenem, který je zase produkován
folikuly, ve kterých vajíčko dozrává). Kombi-
novaná antikoncepce může být aplikována table-
tou, náplastí, poševním kroužkem; gestagenní
pak tabletou, injekcí, podkožním implantátem
nebo nitroděložním tělískem. Na trhu jsou už
čtyři desítky různých hormonálních preparátů.
To samo o sobě by mělo být určitou zárukou indi-
viduálního přístupu gynekologa k žadatelce
o antikoncepci. Bylo by velkou chybou, kdyby
lékař paušálně nasazoval pouze jeden preparát,
by� třeba ten nejnovější. Ne každý preparát se
totiž hodí pro každou ženu. Na internetu
dostávám od žen spoustu žádostí, abych jim
doporučil, která hormonální antikoncepce je pro
ně nejvhodnější. Jenže já musím ženu vidět na
vlastní oči, zda je spíš estrogenní či gestagenní
typ, tedy je-li spíše kula�oučká či hubenější, zjis-

tit, jaký má charakter menstruačního krvácení,
potřebuji znát některé zásadní údaje z její anam-
nézy. Musím ji gynekologicky vyšetřit a vyzpoví-
dat, co kromě ochrany před nechtěným těhoten-
stvím od hormonální antikoncepce ještě navíc
očekává. Jen tak se doberu k nějakým dvěma
třem preparátům, které ženě nabídnu jako vhod-
né a z nichž si už obvykle sama vybírá, a to i na
základě cenových relací. Přesto i potom vybranou
antikoncepci předepíšu jen na jeden měsíc,
protože se mohou objevit různé formy nesnášen-
livosti přípravku a nemá smysl, aby žena
utrácela peníze za tříměsíční balení. Po třech
týdnech užívání si ženu znovu pozvu do ordinace
a především zkontroluji její krevní tlak. Je-li vše
v pořádku a žena je s preparátem spokojena,
předepíšu jí „pilulku“ třeba i na půl roku.

� Co když žena chce třeba jen na radu
přítelkyně předepsanou antikoncepci měnit?

Měnit ji samozřejmě lze. Ale nemyslím si, že
je správné, když se to děje příliš často a vcelku
bezdůvodně. Já osobně vždy apeluji na ženy, aby
se zpočátku užívání obrnily trpělivostí, a snažím
se jim vysvětlit, že zahájení užívání antikoncepce
jim může zpočátku přivodit i některé nepříjemné
příznaky, jako je nepravidelné špinění či slabé
krvácení, větší citlivost prsů, různé pocity pobolí-
vání v podbřišku apod. V naprosté většině pří-
padů se však tyto stavy po dvou třech cyklech
užívání zase upraví do normálu a organismus si
na antikoncepci zvykne. Takže nedělejme nějaké
ukvapené závěry po prvním platu pilulek, na
„svou pilulku“ je třeba si nejprve zvyknout.
Ostatně v medicíně užíváme pojem „compliance“,
čímž rozumíme nejen fyzickou snášenlivost léku

pacientem, ale i určitou míru psychického ztotož-
nění se pacienta s lékem, jemuž důvěřuje.

� Kdy je třeba s užíváním antikoncepce začít?
Pokud dívka nemá a neplánuje sexuální

aktivity, zbytečně bych na antikoncepci nespě-
chal. I když dnes dívky běžně menstruují už
někdy ve 12. roce věku (před 40 roky to bylo 
až ve 14 letech), může být nasazení hormonální
antikoncepce pod 15. rokem věku relativně
nevhodným zásahem do dosud nestabilního
a stále se vyvíjejícího hormonálního profilu
dívky. Užívat antikoncepci po celé reprodukční
období také není optimální – a čím později se s ní
začne, tím lépe. Skvělé je, když užívání je
přerušeno alespoň dvěma těhotenstvími a ná-
sledným kojením. Před plánovaným otěhotněním
totiž dojde k vítanému uvolnění vazby hypofýza
– vaječník. Každopádně by kontinuální užívání
hormonální antikoncepce nemělo trvat déle než
osm let – v souvislosti s novými preparáty už ně-
kteří odborníci připouštějí až deset let. Potom je
třeba individuálně vyhodnotit poměr rizika
a prospěšnosti.

� V jakém věku by žena naopak měla 
hormonální antikoncepci opouštět?

Stále panuje mylná představa, že čím je žena
starší, tím je menší riziko otěhotnění. Plodnost
s přibývajícím věkem skutečně klesá, ale nadále
zůstává relativně vysoká. Jsou dokonce popsány
případy, kdy žena otěhotněla i rok po menopauze,
tedy kdy už rok nemenstruovala. Jestliže některá
žena přestane ovulovat ve 44 letech, jiná může
být i v 56 letech schopna přirozeně otěhotnět.
Pokud je hormonální antikoncepce starší ženě
dobře vybrána takříkajíc na míru, je pro její
organismus rozhodně šetrnější než případná
interrupce či gravidita. A žena ji může používat
až do menopauzy. V 50. či 51. roce věku obvykle
uděláme ženě testy a zjistíme, zda je už v období
po menopauze či neskrývá-li se tu ještě nějaké
riziko. Potvrdí-li testy, že už jde o období po pře-
chodu, hormonální antikoncepci stáhneme a bu�
už ženě nenasadíme nic dalšího, nebo sáhneme
po tzv. hormonální substituční léčbě. To je však
úplně jiná kategorie hormonální léčby – využívá
jiný typ hormonů a podstatně nižší dávky. Proto
neumí zabránit případnému otěhotnění.

� Nicméně hormonální antikoncepce může
jistě skrývat určitá rizika i pro mladší ženy...

Od 35 let věku se při užívání hormonální
antikoncepce mohou objevit některé komplikace.
Sledujeme hodnoty krevního tlaku – vyšší hodno-
ty ještě neznamenají, že ženě hormonální
antikoncepci odepřeme. Ale v kombinaci s další-
mi rizikovými faktory už to jistě uděláme. Patří
k nim třeba i kouření (mluví se o arbitrážní
hranici pěti cigaret denně). Takže kombinace
věku nad 35 let, vysokého krevního tlaku a ještě

Doc. MUDr. Vít Unzeitig, CSc.,
Gynekologicko-porodnická klinika
FN Masarykovy univerzity, Brno,
Centrum ambulantní gynekologie
a primární péče, Brno,
člen edukační komise 
Unie evropských medicínských
specialistů v Bruselu

Vždy apeluji na ženy, aby se
zpočátku užívání hormonální

antikoncepce obrnily trpělivostí,
a snažím se jim vysvětlit, že 

zahájení užívání antikoncepce jim
může zpočátku přivodit i některé
nepříjemné příznaky. V naprosté
většině případů se však tyto stavy
po dvou třech cyklech užívání zase
upraví do normálu a organismus 

si na antikoncepci zvykne. 
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kouření vystaví kombinované hormonální anti-
koncepci pomyslnou stopku. Spolu s obezitou jde
o nejčastější rizikové faktory. Ale záměrně jsem
uvedl stopku jenom pro kombinovanou hor-
monální antikoncepci. Zbývá totiž ještě naděje,
že ženě může být předepsána čistě gestagenní
antikoncepce nebo zavedeno nitroděložní tě-
lísko atd. 

� A co pozitivní doprovodné účinky?
Pominu-li hlavní přínos, totiž zabránění

nechtěného otěhotnění, pak bych pozitiva
rozdělil na účinky starších přípravků, které byly
vyvinuty před zhruba 20 a více lety, a účinky
přípravků novějších. Již ty starší dokázaly
zabránit tvorbě cyst na vaječnících, bolestivé
menstruaci a velkým ztrátám krve – a už tehdy
velmi výrazně zlepšovaly kvalitu pleti. Když hor-
monální antikoncepce byla na počátku 60. let
minulého století ještě takříkajíc v plenkách,
jednodenní dávky hormonů byly sedmkrát až
desetkrát vyšší než dnes. Tehdejší „koňské
dávky“ byly „ořezány“, takže výrazně negativní
účinky vysokých dávek hormonů zmizely. Při
dnešních nízkých až velmi nízkých dávkách jasně
převažují účinky pozitivní – a podstatně se
rozšířilo i jejich spektrum. Jen stručně připo-
menu, že některé přípravky dokážou už po půl
roce pravidelného užívání významně snížit riziko
rakoviny děložního těla a vaječníků či rozvoje
endometriózy. Některé dokonce už umí zlepšit
i tzv. lipidogram, tedy strukturu krevních tuků.

� Co lze v hormonální antikoncepci ještě
očekávat, jak se asi bude vyvíjet?

Připomeňme si, jak hormonální antikon-
cepce začínala s nitroděložními tělísky a s pilul-
kou, pak pokračovala s injekcemi, náplastmi,
podkožními válečky a nejnověji došla až k po-
ševním kroužkům. Mohou se tedy dál rozšiřovat
možnosti vpravování hormonů do těla a na řadě
může být třeba nosní sprej. Určitě se bude
zmenšovat okruh žen, které dosud z různých
zdravotních důvodů nemohly hormonální
antikoncepci používat či pro které ji dosud
musíme volit velmi opatrně. A� už jde o ženy
s poruchou srážlivostí krve, ženy, které prodělaly
různá nádorová onemocnění, nebo o ženy
s vysokým krevním tlakem, ženy nad 35 let atd.
Přibývá čistě gestagenních metod pro ženy, jimž
estrogen v kombinované hormonální antikoncep-
ci nějak vadí či jim může i ublížit. Už jsou k dis-
pozici gestagenní pilulky, které mají stejný
antikoncepční účinek jako ty ve formě kombino-
vané antikoncepce – zatím jen s tím rozdílem, že
gestagenní pilulky se musí užívat trvale a bez
přerušení. Dokonce si dokážu představit synte-
ticky vyrobený hormon, který nebude ani estro-
genem, ani gestagenem, nýbrž „něčím mezi nimi“
a bude umět v těle selektivně vybírat jen ty
tkáně, které mu určíme. Tento syntetický hor-
mon do organismu vstoupí, nijak jej nezatíží
a bez problémů z něho zase vyjde, aniž by mu
ublížil. Jinými slovy řečeno, nebude představovat
žádné riziko a bude působit bez negativních
doprovodných příznaků. Dokáže však dokonale
zabránit dozrávání vajíček. Asi se máme na co
těšit, výzkum běží na plné obrátky. GG

VYHASÍNÁNÍ FUNKCE VAJEČNÍKŮ A RIZIKO OSTEOPORÓZY

ŘÍDNUTÍ KOSTÍ: CO S NÍM?
Osteoporóza neboli řídnutí kostí bývá označována za „tichého zloděje kostí“, protože
ve svých časných stadiích probíhá bezpříznakově. Jsou jí přitom až šestkrát více
ohroženy ženy než muži. Tento nepoměr je dán faktem, že v menopauze (přechodu,
klimakteriu) ženám vyhasíná funkce vaječníků, jež přestávají vytvářet ženské pohlavní
hormony – estrogeny, mj. zpomalující i řídnutí kostí. 

Osteoporóza vede ke ztrátě pevnosti kostí,
zvyšuje riziko zlomenin, zejména v predilekčních
oblastech, jakými jsou předloktí, krček stehenní
kosti a obratle, především hrudní a bederní. 
S narůstajícím věkem se zlomeniny kostí hůře
hojí a podstatně složitější a náročnější bývá
i rekonvalescence. Proto zlomeniny kromě dočas-
ného znehybnění způsobují u většiny pacientů
i následky na celý jejich další život. Jestliže
pacienta nelze kvůli přidruženým onemocněním
a vyššímu věku operovat, může být dokonce zne-
hybněn trvale. V ČR na následky zlomenin krčku
kosti stehenní do roka umírá asi polovina
postižených, přičemž se odhaduje, že přibližně tři
čtvrtě milionu obyvatel naší země tímto onemoc-
něním trpí, aniž o něm vůbec ví. Ve věku nad 
70 let je osteoporózou postiženo 50 % žen a třeti-
na mužů.

Onemocněním a zlomeninami na jejím pod-
kladě jsou ohroženi hlavně lidé, u jejichž přímých
příbuzných, tedy rodičů a prarodičů, byl výskyt
těchto zlomenin zaznamenán. Podle různých
studií 60 až 80 % těchto lidí hrozí riziko, že se 
u nich osteoporóza objeví také. Riziko se zvyšuje
i pro ženy, u nichž přechod přišel dříve, než je
obvyklé – a� už přirozeně nebo jako následek ope-
račního odstranění vaječníků.

Přesto ani uváděné statistiky nemusí být tak
fatální, jak se zdají na první pohled. S osteoporó-
zou totiž lze bojovat, a to zejména zdravou životo-
správou zahrnující dostatečný přísun vápníku ve
stravě. S výjimkou dětství, dospívání a těhoten-
ství, kdy jsou nároky vyšší, stačí konzumace
zhruba 0,5 až 1 gramu vápníku denně, což
(ovšem velmi orientačně) představuje přibližně 
4 dl mléka nebo 100 g tvrdého sýra, 2 jogurty atd.
Příslušné nutriční hodnoty včetně množství váp-
níku naleznete na obalu většiny těchto produktů.

Důležitý je rovněž dostatečný přísun D vita-
mínu. V létě jej získáte přibližně dvouhodinovým
sluněním paží týdně, v zimě uměle vitamíny nebo
potravinami bohatými na D vitamín, jako jsou
maso, vnitřnosti, ořechy, oleje apod. Velmi důle-
žitý je také pohyb a cvičení, protože svaly, které se
přes šlachy upínají ke kostem, při pohybu vysílají
signály ke kostem a jejich důsledkem je pak

pokyn k přestavbě kosti posílením kostní
trámčiny. Rozumné cvičení, které není zaměřené
na vysoký výkon a případné skoky s tvrdými
dopady na podložku, je přínosem v každém věku.

Ženy, které své klimakterické potíže řeší
určitou dobu hormonální léčbou, rozvoj osteo-
porózy zbrzdí. U většiny z nich v prvních třech
letech užívání hormonální léčby dochází dokonce
ke zvýšení kostní hustoty (denzity).

Mezinárodní nadace pro osteoporózu (IOF)
vydala jednoduchý One Minute Test (viz
rámeček). Je pouze orientační – a ani když na
většinu otázek odpovíte kladně, nemusí to vůbec
znamenat, že skutečně trpíte osteoporózou.
Diagnózu totiž může stanovit pouze lékař na zá-
kladě vyšetření včetně denzitometrie skeletu.

Ženám vždy radím, aby se o výsledku testu
poradily se svým gynekologem, muži pak se
svým praktickým lékařem. Až lékaři doporučí,
zda je nutné provést nějaké další vyšetření
– a teprve na základě jejich výsledků se prokáže,
jestli osteoporózu opravdu máte, či zda pro
snížení jejího rizika nebudou stačit jenom výše
uvedená opatření v životosprávě. GG

MUDr. Aleš Skřivánek,
vedoucí lékař G-Centra Olomouc,
s. r. o., člen výboru České 
gynekologické a porodnické
společnosti, České společnosti pro
kolposkopii a cervikální patologii, 
tajemník Sdružení soukromých
gynekologů ČR

ORIENTAČNÍ MINUTOVÝ
TEST RIZIKA OSTEOPORÓZY
1. Utrpěl některý z vašich rodičů zlomeninu
krčku stehenní kosti v důsledku malého
násilí nebo pádu? ANO/NE
2. Utrpěl/a jste vy nějakou zlomeninu
následkem malého násilí nebo pádu?  

ANO/NE
3. Užíval/a jste někdy celkově kortiko-
steroidy (prednison apod.) po dobu delší než
3 měsíce?  ANO/NE
4. Snížila se vaše tělesná výška o více než tři
centimetry? ANO/NE
5. Pijete často přes míru? ANO/NE
6. Kouříte více než dvacet cigaret denně? 

ANO/NE
7. Trpíte častými průjmy (při onemocnění
zažívacího traktu, jako je celiakie nebo
Crohnova choroba)? ANO/NE
8. Pro ženy: Nastala u vás menopauza (pře-
chod) před 45. rokem věku?   ANO/NE
9. Pro ženy: Přestala jste někdy menstruo-
vat na dobu delší než 12 měsíců z jiného
důvodu, než je těhotenství nebo
menopauza? ANO/NE
10. Pro muže: Trpěl jste někdy impotencí,
ztrátou libida nebo jinými příznaky snížené
hladiny testosteronu?  ANO/NE
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PORUCHY PLODNOSTI A ASISTOVANÁ REPRODUKCE

ETIKU NELZE PŘEHLÍŽET
Škála i množství poruch plodnosti žen a mužů se sice zejména kvůli změnám 
životního stylu zvyšují, ale díky stále novým možnostem a rozvíjejícím se technikám 
i moderním preparátům se daří jejich míru držet v určité přijatelné míře.

Tvrdí to prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc.,
přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky
Fakultní nemocnice Masarykovy univerzity
v Brně. Jako žák profesora Ladislava Pilky byl na
podzim 1982 členem týmu, který v Brně pomohl
přivést na svět tehdy první československé „dítě
ze zkumavky“. „Rozlišujme však pojmy neplod-
nost a poruchy plodnosti,“ poznamenává profesor
Ventruba. „Zatímco v případě neplodnosti mlu-
víme o něčem, co je již jakoby předem dáno a co
je vlastně nezvratné, termínem porucha plodnos-
ti se označuje spíše přechodný stav, který může
být způsoben více faktory – a hlavně jejich kom-
binací, ale který může být zlepšen. Přitom
množství těchto faktorů a poruch plodnosti stále
roste. Dokonce se dnes už jen málokdy setkáme
s případem, kdy by za nemožností ženy otěhotnět
stál pouze jeden faktor či to způsoboval jen jeden
typ poruchy. Takže pokud bychom hovořili
o poruchách plodnosti u žen (a základní dělení
poruch plodnosti zahrnuje i poruchy u mužů),
pak to může být záležitost hormonální, vývo-
jových vad, imunologická, genetická, následků po
předchozích operačních výkonech – třeba s od-
straněním vaječníků apod.“

� Co se od roku 1982 změnilo v asistované
reprodukci?

Změnilo se vlastně všechno. Na začátku byla
snaha umožnit těhotenství ženám, které měly
poškozené, neprůchodné vejcovody. Na začátku
80. let minulého století jsme v tehdejším
Československu neměli k dispozici kvalitní
přípravky, které by stimulovaly vaječníky k tvor-
bě většího počtu vajíček. Nebyly ani kvalitní kul-
tivační komůrky (ty jsme si vyráběli sami,
takříkajíc na koleně z inkubátorů), v nichž by se
díky kultivačním médiím optimalizovaly pod-
mínky pro mimotělní oplození (IVF – in vitro fer-
tilizaci). Protože jsme kvůli tomu nemohli „ve
zkumavce“ prodloužit dobu kultivace oplozených
zárodečných buněk, abychom pak už vyvíjející se
embryo mohli v ideálním stavu vložit do dělohy
ženy, museli jsme si pomoci jinak. Operační ces-
tou jsme poškozený vejcovod opravili a do něj
vložili zárodečné buňky, takže k oplodnění vajíč-
ka spermií došlo vlastně až v něm. Obešli jsme
tímto způsobem ve světě už zavedené postupy
a vytvořili vlastní československou cestu. Pak už
i u nás následovaly klasické postupy IVF a jen
připomenu, že „čisté“ oplodnění vajíčka spermie-
mi ve zkumavce, tedy už opravdu mimo ženský
organismus, se v Brně opět pod vedením profeso-
ra Pilky podařilo v roce 1984 a byl to vůbec první
úspěch tohoto druhu ve střední Evropě. 

Ale pokrok šel ještě dál a nastoupily tzv.
mikromanipulační techniky, díky nimž lze sper-
mie vpíchnout do cytoplasmy získaného vajíčka.

Tato dnes druhá nejrozšířenější základní metoda
(ICSI) je významná hlavně proto, že jak známo
spermiogram mužů během posledních dvaceti let
se neustále zhoršuje. To znamená, že života-
schopných spermií v ejakulátu ubývá a mužů,
kteří mají pod dvacet milionů spermií v jednom
mililitru, což už se označuje za neplodnost, je
stále více. Uvedená technika intracytoplazma-
tické injekce spermie do vajíčka umožňuje de
facto použít cíleně jen jednu spermii na každé
vajíčko, a tak i z „neplodných“ mužů učinit biolo-
gické otce. 

Známé jsou programy dárcovství, zpočátku
jen spermií, později už i vajíček, což pomohlo

dalším párům dosáhnout svého dítěte. Jedno-
značně většinový názor ve společnosti tyto
možnosti zcela akceptuje. V České republice
navíc také platí, že žena, která porodí dítě, je
i jeho matkou.

� Jaké trendy lze očekávat do budoucna?
Hodně naznačuje preimplantační genetická

diagnostika. Dnes už jsme schopni vyšetřit
embryo ještě před jeho případným transferem do
dutiny děložní, a stanovit tak možné genetické
abnormality budoucího dítěte – a až podle toho
rozhodnout, zda tento přenos uskutečníme či
nikoliv. To se ovšem už dostáváme do velmi citlivé
oblasti, kdy je třeba respektovat jak požadavky
a přání konkrétních párů, tak názory společnos-
ti. Jsem přesvědčen i o tom, že v budoucnu bude
docela běžné, když mladý pár (zejména, půjde-li
o aktivní sportovce či lidi, kteří jsou vystaveni

vysoké profesionální zátěži) předem podstoupí
vyšetření plodnosti a nechá si zamrazit sperma
i vajíčka na pozdější dobu, kdy bude chtít mít
dítě. Ostatně už dnes se takový postup mužům
i ženám standardně doporučuje před chemo-
terapií, radioterapií či některými operačními
výkony. 

� Má asistovaná reprodukce rovněž nějaká
rizika? 

Jen velmi stručně připomenu, že dnes se za
zdravotní a také společenské riziko pro ženu, pár,
dítě – a koneckonců pro celou společnost považuje
už i vícečetné těhotenství. I z toho se odvíjí sílící
trend na omezení transferů většího počtu
embryí. Jsou už státy, kde se provádí transfer jen
jednoho embrya – a raději těch transferů provést
více, ale s vyloučením rizika vícečetného těhoten-
ství. Samozřejmě jsou tu i další rizika. U umě-
lého oplození snaha o větší stimulaci vaječníků,
tedy o získání většího množství vajíček (hyper-
stimulace) u zhruba 3 až 4 procent žen končívá
hyperstimulačním syndromem, projevujícím se
změnami hormonálními, biochemickými, dušnos-
tí, zvýšenou srážlivostí apod. Ale ani odebírání
vajíček nemusí být úplně bez problémů, i když se

Prof. MUDr. Pavel Ventruba,
DrSc.,
přednosta 
Gynekologicko-porodnické kliniky
FN Masarykovy univerzity, Brno,
předseda Sekce asistované 
reprodukce České gynekologické 
a porodnické společnosti

Dnes už jsme schopni vyšetřit
embryo ještě před jeho případným

transferem do dutiny děložní,
a indikovat tak možné genetické 

či jiné abnormality budoucího
dítěte – a až podle toho 

rozhodnout, zda tento přenos
uskutečníme či nikoliv.

Z vizity na Gynekologicko-porodnické klinice FN brněnské Masarykovy univerzity 
– přednosta kliniky prof. Ventruba druhý zprava.
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TERAPIE AKUTNÍHO KLIMAKTERICKÉHO SYNDROMU 
VŽDY VYŽADUJE ÚVAHU O JEJÍM PŘÍNOSU I RIZICÍCH

MÁME SE BÁT MENOPAUZY?

Výrazy menopauza, přechod nebo 
klimakterium se označuje to období
v životě žen, kdy vyhasíná funkce jejich
vaječníků. V odborných textech však lze
také nalézt výrazy perimenopauza
(pro období kolem poslední menstruace),
premenopauza (pro období, kdy už má
žena potíže akutního rázu, ale 
menstruační cyklus je zachován) 
či postmenopauza (pro období 
začínající rok po poslední menstruaci).
Menopauza s sebou přináší i zrychlení
stárnutí ženského organismu.

Přirozené vyhasínání funkce vaječníků
nastává ve věku 49 až 51 let. S prodlužujícím se
věkem populace tak ženy zůstávají bez estrogenů
(ženských pohlavních hormonů) stále delší dobu.
Pokud funkce vaječníků vyhasne kvůli jejich
operačnímu odstranění, chemoterapii nebo léčeb-
nému ozáření, hovoříme o iatrogenní či induko-
vané menopauze. Organismus náhle přichází
nejen o schopnost otěhotnět, ale zejména o hlavní
zdroj estrogenů. 

CO JE PŘÍČINOU A CO ZMĚNA
PŘINÁŠÍ

Nástup klimakteria je určen úbytkem
folikulů, v nichž ve vaječníku uzrává vajíčko před
svým uvolněním a eventuálním oplodněním.
Část folikulů je v průběhu života spotřebována
při uvolňování vajíček, většina zaniká. Tak se
začne snižovat produkce hormonů vaječníku
– estrogenů a gestagenů, čímž se menstruační
cyklus stává nepravidelným.

U některých žen vyhasíná funkce vaječníků
už před 40. rokem věku – pak hovoříme o před-
časném ovariálním selhání. Často je pozorujeme
u žen s různými autoimunitními chorobami, ale
může se vyskytovat i izolovaně. Prvním projevem
ovariálního selhání ovšem nemusí být vyne-
chávání menstruačního cyklu či subjektivní
potíže, nýbrž neschopnost ženy otěhotnět.

Jen asi 20 % žen má štěstí, že se u nich kli-
makterium projeví pouze vymizením menstru-
ace. Většina však poci�uje ve větší či menší míře
příznaky akutního klimakterického syndromu.
Ten se projevuje zejména návaly horka, pocení,
poruchami spánku, podrážděností, depresemi,
úzkostí, nesoustředěností, bušením srdce, bolest-
mi kloubů i ztrátou sexuálního zájmu. Ve snaze

vyjádřit míru obtíží a jejich reakci na léčbu čísel-
ně jsou používána různá bodovací schémata (viz
tabulky). 

Ze střednědobých příznaků nedostatku
estrogenů se nejprve objevuje atrofie sliznice
pochvy, vedoucí k bolestem či nepříjemnému po-
citu při styku, žlutavému trvalému výtoku,
a atrofie sliznice močového traktu, spojená
s opakovanými infekcemi a obtížemi s udržením
moči.

V dlouhodobé perspektivě se nedostatek
estrogenů u neléčených žen projeví metabolický-
mi změnami, kvůli kterým:

� během několika let předstihnou muže
v úmrtnosti na nemoci srdce a cév;

� plíživě a nenápadně jim ubývá kostní
hmota, což se projeví až v pozdním stáří
bolestivými zlomeninami, imobilizací a nesobě-
statečností; 

� se těmto ženám zhorší neurologické
choroby a více se rozvine deprese.

ÚČINNOST Z VÍCE NEŽ 90 PROCENT,
JSOU VŠAK I RIZIKA

Zdálo by se, že ideální léčbou potíží je všem
ženám dodat chybějící hormony. Ovšem hor-
monální substituční léčba má nejen své indikace,
ale také vedlejší účinky a kontraindikace.
Indikované podávání nejnižší účinné dávky hor-

MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.,
Gynekologicko-porodnická klinika
1. LF UK a VFN Praha

Symptom Index
návaly horka 4
zvýšené pocení 2
poruchy spánku 2
podrážděnost 2
deprese 1
poruchy soustředění 1
závratě 1
bolesti hlavy 1
bolesti kloubů 1
bušení srdce 1

Míra obtíží: silné 3
střední 2
lehké 1
žádné 0

Výsledek je součtem násobků:
index symptomu x míra obtíží  

Hodnocení:
> 35 těžký klimakterický syndrom
20-35 střední klimakterický syndrom
15-20 lehký klimakterický syndrom 

už odešlo od klasických pánevních operací, které
vystřídala laparoskopie a nejnověji i punkce pod
ultrazvukem. Přesto může dojít k poranění
orgánů malé pánve či zánětům. A jsou tu
i dlouhodobé rizikové dopady asistované repro-
dukce: Existují například studie, které hodnotí,
jak se stimulace vaječníku odráží na zvýšení inci-
dence nádorových onemocnění. Zatím však neby-
lo jednoznačně potvrzeno, zda je to záležitost,
která přímo souvisí s vlastní stimulací vaječníku,
nebo se týká skupiny žen s poruchami plodnosti,
u níž by pravděpodobnost vzniku některého
nádorového onemocnění byla vyšší i bez prove-
dené stimulace. 

� A co kdybychom otázku obrátili?
Asistovaná reprodukce je přece vždy pod 
kontrolou týmu zkušených odborníků, kteří 
se maximálně snaží možným rizikům předejít.
Neznamená to, že u „normálního“ početí 
se mohou projevit některá rizika, 
která u asistované reprodukce bývají předem
zmírněna, či přímo vyloučena?

Zvýšenou péčí u asistované reprodukce
skutečně snižujeme mnohá její rizika na úroveň
„běžné populace“. Z těchto rizik bych jako pří-
klad uvedl hormonální dysbalanci. Některé
ženy mohou sice otěhotnět, ale taky snadno
potratit. Pak nemluvíme o neplodnosti, nýbrž
o neschopnosti donosit nebo porodit zdravé
dítě. My jsme dnes už schopni tyto ženy předem
vyšetřit, udělat předléčbu před vlastním
otěhotněním (a� spontánním či pomocí umělého
oplodnění) a následně účinnou hormonální
léčbou těhotenství prodloužit, a dospět tak
k porodu zdravého dítěte. Podobně mohu zmínit
v současnosti kvůli změnám životního stylu
stále častější endometriózu. Jde o progresivní
onemocnění, související s tím, že výstelka
děložní dutiny se může rozšiřovat i do jiných
orgánů. Zvýšené riziko endometriózy dnes
umíme predikovat už u mladých děvčat a díky
adekvátní léčbě ji dokážeme takříkajíc udržet
na uzdě. Jestliže se dříve léčila výhradně ope-
račně, pak nyní to umíme i hormonálně, případ-
ně v kombinaci. Umělé oplodnění této léčbě
pomáhá a koneckonců těhotenství je i tou
nejlepší léčbou endometriózy.

� Jaký význam má ve vašem oboru etika?
Asistovaná reprodukce vždy bude vycházet

z manipulace zárodečných buněk, a proto bude
úzce souviset i s vysoce etickými přístupy. Takže
na etiku klademe velký důraz už při výchově
a přípravě mediků. Oceňuji i to, že ministerstvo
zdravotnictví chce nyní opět obnovit činnost dříve
zaniklé mezioborové komise, která se zabývala
problematikou in vitro fertilizace. Celá tato
oblast totiž vyžaduje nejen dobrý ekonomický
rámec – vědět, co je společnost ochotna a pro-
střednictvím zdravotních pojiš�oven také schopna
hradit. Ale zároveň je třeba shodnout se na tom,
které metody jsou doporučované (a které případ-
ně nikoliv), co a jak by se mělo promítnout do le-
gislativy a převtělit do metodických pokynů, vy-
hlášek a zákonů. K tomu všemu může uvedená
komise významně přispět.

GG �
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monů ženám do věku 65 let a individuálně i déle
je však prokazatelně bezpečné a přínosné. 

Hormonální substituční terapie dosahuje
více než 90procentní účinnosti v léčbě akutního
klimakterického syndromu. V tomto ohledu je
otázkou kvality života. Je prokazatelnou prevencí
osteoporózy a při včasném zahájení zlepšuje
parametry metabolismu z pohledu rizika kor-
natění cév, zde už je prevencí nemocí život přímo
nebo ve svých důsledcích ohrožujících. 

Přesto je třeba vědět, že:
� Hormonální léčba mírně zvyšuje riziko

uzávěru žilního systému krevní sraženinou stej-
ně jako hormonální antikoncepce.

� Dlouhodobá hormonální léčba zvyšuje
riziko rozvoje rakoviny prsu 1,3krát. Označení
„dlouhodobá“ znamená pro estrogen-gestagenní
terapii délku léčby v trvání více jak pět let, pro
čistě estrogenní léčbu dokonce déle než sedm
let. V současnosti je rakovina prsu zjištěna
u 108 žen ze 100 tisíc ročně. Pokud by všech 
100 tisíc žen užívalo hormonální substituci, 
po pěti letech by byl nádor odhalen u dalších 
32 žen z nich. Hormony samy o sobě nevyvoláva-
jí vznik nádorů prsu, ale jsou schopny urychlit
jejich růst do odhalitelné velikosti. 

� Při užívání hormonální substituce se
může objevit bolest prsů a zadržování tekutin;
s estrogeny spojujeme nežádoucí krvácení ze
spádu hormonálních hladin a pnutí v dolních
končetinách.

Hormonální substituční léčba je zakázána při:
� nevyjasněném krvácení z rodidel;
� nevyléčeném karcinomu prsu a sliznice

děložní;
� akutním uzávěru žilního systému;
� neléčeném vysokém krevním tlaku;
� akutním onemocnění jater.

IDEÁLNÍ PREPARÁT LZE VYBRAT
TÉMĚŘ KAŽDÉ ŽENĚ

Ale ani tyto stavy nejsou po řádném zaléčení
důvodem k odmítnutí hormonální substituční
terapie, má-li pacientka obtíže. Je třeba vědět, že
pro tuto léčbu máme k dispozici množství odliš-
ných preparátů. U žen s odstraněnou dělohou po-
užíváme čisté estrogeny, u žen s dělohou směsi
estrogenů a gestagenů, tibolon nebo kombinaci
estrogenů s nitroděložním tělískem uvolňujícím
gestagen. Tři základní estrogeny, sedm gesta-
genů a pět aplikačních cest spolu s různým
dávkováním vytvářejí širokou škálu možností
vybrat téměř pro každou ženu ideální preparát. 

Při volbě léku je nutno brát v úvahu možné
kontraindikace, věk pacientky a její klinické
potíže. Před nasazením léčby žena musí projít
mamografickým vyšetřením a v jejím průběhu
pravidelnými kontrolami. Samozřejmostí je i gy-
nekologické vyšetření, cytologie hrdla děložního
a kontrola krevního tlaku. 

Při snaze o zachování cyklu se řídíme přá-
ním pacientky, dobou podávání substituční te-
rapie a věkem. Někdy je pro podávání preparátů
udržujících pravidelné krvácení udáván jako
hraniční věk 54 let.

Hlavním trendem současné hormonální
léčby je minimalizace dávek hormonů, tedy
primárně užíváme přípravky nízkodávkované.

ALTERNATIVOU NĚKDY MŮŽE BÝT
I NEHORMONÁLNÍ LÉČBA

V některých případech lze pro léčbu uve-
dených ženských potíží využít nehormonální 
terapii akutního klimakterického syndromu. Ta
se opírá o:

� Pravidelnou fyzickou aktivitu, která je
velmi účinná a přináší v sobě i výhodu
udržování tělesné váhy a podpory správné
funkční přestavby kostí. 

� Možné nasazení antidepresiv, která podle
několika drobných studií mají dobrou účinnost,
bohužel však nemají příznivý vliv na metabolis-
mus lipidů ani na kostní hmotu. 

� Volně prodejné potravinové preparáty,
které jsou nejužívanější, a to s fytoestrogeny,
zejména isoflavony, a s extraktem ploštičníku.
Jejich účinnost podle rozporuplných výsledků
různých studií se pohybuje kolem 35 %. Ještě
protichůdnější jsou údaje o vlivu těchto
preparátů na kostní zdraví. Jako potravinové
doplňky nemusí tyto výrobky prokazovat svoji
účinnost.

� Clonidin, methyldopamin, užívané
k léčbě vysokého tlaku, a vinpocetin, snižující
tonus cévních stěn, které lze použít v případech
klimakterického syndromu spojeného s hyper-
tenzí a migrenózními bolestmi.

� Reflexní elektroanalgesii, lázeňskou
léčbu a akupunkturu jako o možné terapeutické
prvky, které však v praxi nejsou příliš využívány.

LOKÁLNÍ ESTROGENNÍ TERAPIE
Při již uvedené atrofii sliznice pochvy

a močových cest se nasazuje lokální estrogenní
terapie. Na rozdíl od systémové hormonální léčby
nemá lokální podávání estrogenů žádná rizika,
a neexistuje tedy ani žádný stav, při němž by
nemohly být podány. To platí zejména pro posled-
ní generaci lokální estrogenní léčby. Globule

a krémy s relativně vysokými dávkami estriolu
(nebo ve světě equinních estrogenů či pro-
mestrienu) jsou nahrazovány malými vaginální-
mi tabletkami s velmi nízkou dávkou estradiolu.
Studie jednoznačně prokázaly bezpečnost této
léčby pro organismus ženy i orgány malé pánve
včetně sliznice dělohy.

Při rozvinutých příznacích je léčba zahajová-
na 10 až 14 dnů trvajícím každodenním
podáváním jedné tablety. Teprve pak se přechází
do dlouhodobé udržovací fáze s aplikací tablet
dvakrát týdně. Podávání tablet dvakrát týdně lze
u méně vyvinutých příznaků postavit i do role
léčby první volby. Tato terapie není nikterak
časově vymezena a končí tehdy, jakmile potíže
ustoupí, může se však nasadit i pro jejich preven-
ci. 

Terapie akutního klimakterického syndromu
vždy vyžaduje úvahu o jejím přínosu, ale i o ri-
zicích. Na straně přínosů přitom vždy musí být
jasné zlepšení kvality života. GG

Jen asi 20 % žen má štěstí, 
že se u nich klimakterium projeví

pouze vymizením menstruace.
Většina však poci	uje ve větší 

či menší míře příznaky akutního
klimakterického syndromu

Stanovení hodnoty 
Menopause Rating Scale
Symptom Intenzita
deprese
úzkost
podráždění
vyčerpání
návaly horka a potu 
palpitace
poruchy spánku 
bolesti kloubů a svalů
sexuální problémy
inkontinence
suchost pochvy

Intenzita: nesnesitelné 4
silné 3
střední 2
mírné 1
žádné 0      

Výsledek je součtem intenzit
Hodnocení:
33 – 44 těžký klimakterický syndrom
22 – 33 střední klimakterický syndrom
11 – 22 lehký klimakterický syndrom 

�

ČESKÁ GYNEKOLOGICKÁ 
A PORODNICKÁ SPOLEČNOST

Oficiální počátek vzniku samostatné České gynekologické a porodnické společ-
nost (ČGPS) České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se klade do února

1936, kdy se na valné hromadě dobrovolně rozešly chirurgická a porodnická sekce, které vedle sebe
v dosavadní Společnosti chirurgů a porodníků působily už od roku 1921. U vzniku samostatné
odborné společnosti stály významné osobnosti. Například profesor Josef Jerie (spoluutor třídílné 
klasické učebnice porodnictví a zakladatel vlastní školy kladoucí důraz na bezpečnost pacientek), 
profesor Antonín Ostrčil (který se mj. zasloužil o významné rozšíření gynekologické kliniky
Masarykovy univerzity v Brně a tamní porodnici přivedl na evropskou úroveň) či profesor Jiří Trapl
(který českou Masarykovu univerzitu v Brně spoluzakládal, ale především v pražském Ústavu pro
péči o matku a dítě vytvořil vynikající odborné a pedagogické zázemí).

Dnes je ČPGS dobrovolnou odbornou společností, která rozvíjí oba obory. Její mezinárodní prestiž
je podtržena členstvím ve Světové federaci gynekologů a porodníků (FIGO), přičemž prostřednic-
tvím svých sekcí je ČGPS zapojena i do dalších významných světových a evropských odborných 
organizací.
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