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Členové vědecké rady:

T. Binder, D. Cibula, P. Čepický, J. Dvořák, J. Eim, J. Feyereisl, 

Z. Hájek, M. Halaška, O. Hlaváčková, M. Košťál, M. Kudela, 

T. Malík, T. Mardešić, A. Martan, A. Měchurová, J. Nový, 

R. Pilka, J. Ondruš, L. Rob, Z. Rokyta, A. Roztočil, A. Skřivánek, 
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V. Dvořák
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Prezident konference:
J. Štěpán

Viceprezident:

J. Tošner

Předseda vědecké rady:

V. Dvořák
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Čtvrtek 5. 6. 2008

Workshop 1
Téma: Aktuální problematika prenatální UZv-diagnostiky
Hlavní koordinátoři: J. Tošner, K. Hodík, P. Eliáš

Místo konání: Gynekologicko-porodnická klinika 

FN Hradec Králové

Čas konání: 13.00–15.30 hod.

K. Hodík: Ultrazvukové vyšetření dvojčat v I., II. a III. trimestru

M. Kacerovský: Využití dopplerovské flowmetrie venózního 

duktu v 1. trimestru k diagnóze Downova syndromu

P. Eliáš: UZV-vyšetření mozku plodu

Workshop 2
Téma: Možnosti hysteroskopie a jejich využití
Hlavní koordinátoři: M. Košťál, L. Hanousek

Místo konání: Gynekologicko-porodnické oddělení Krajské 

nemocnice Pardubice

Čas konání: 13.00−15.30 hod.

D. Kužel, L. Bartošová: Ambulantní hysteroskopie

M. Kudela: Ablace endometria

L. Hanousek, M. Košťál: Hysteroskopická myomektomie

L. Hanousek, M. Košťál: Uterus septus

14.00 hod. Jednání výboru ČGPS ČLS JeP
(od 15.30 jednání výboru ČGPS s přednosty klinických  

pracovišť – KC ALDIS, Meeting room – STUDIO)

Pátek 6. 6. 2008

9.00 hod. ZAháJení

1 9.00−12.30 hod. Mezioborová spolupráce
Místo konání: Velký sál – I. patro

Koordinátor: 0. Šimetka

Předsednictvo: P. Janků, M. Košťál, A. Martan

Vědecká rada: P. Čepický, P. Janků, M. Košťál, A. Martan, 

J. Nový, 0. Šimetka

P. Janků, V. Unzeitig, P. Ventruba: Neporodnické indikace 

k císařskému řezu 

diskuse

K. Andělová: Péče o těhotnou ženu s diabetem 

diskuse

J. Gumulec, O. Šimetka, D. Klodová: Diferenciální diagnos-

tika trombocytopenie v porodnictví 

diskuse

10.30–11.00 hod. PřeStávkA

J. Krhut, M. Gärtner, R. Holaňová, I. Muroňová, P. Anděl: Mezi-

oborová spolupráce v urogynekologii − mýtus nebo realita?

diskuse

M. Michal: Význam a limity peroperačního histologického 

vyšetření v gynekologii

P. Šrámková: Pacientky s nadváhou/obezitou v ordinaci 

ambulantního gynekologa

diskuse

V. Procházka, O. Šimetka, J. Segeťa: Možnosti spolupráce 

porodníka a radiologa při řešení závažných porodnických 

komplikací – embolizace uterinních arterií

T. Švestka, T. Krechler, R. Brůha: Možnosti spolupráce gast-

roenterologů a gynekologů na screeningu kolorektálního 

karcinomu

diskuse

12.30−13.30 hod. PřeStávkA

12.30−13.30 hod.

Satelitní sympózium společnosti  
novo nordisk s. r. o. s občerstvením  
pro účastníky sympózia
Místo konání: Velký sál – I. patro

T. Fait: Novinky z kongresu ISM

P. Procházka: TEN a hormonální léčba − pohled internisty

Celostátní konference  
ČGPS ČLS JeP a SSG Čr 

Seminář porodních asistentek 
Hradec Králové 6.–8. 6. 2008
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2 14.00−15.30 hod. Moderní trendy v prevenci 
a diagnostice gynekologických malignit
Místo konání: Velký sál – I. patro

Koordinátor: J. Ondruš

Předsednictvo: V. Dvořák, T. Malík, J. Štěpán

Vědecká rada: V. Dvořák, T. Malík, M. Michal, J. Ondruš, 

R. Pilka, J. Štěpán

M. Michal: Imunochemické a molekulárně genetické metody 

v gynekopatologii

J. Ondruš: Audit laboratoře gynekologické cytologie

V. Dvořák: Genitální léze asociované s low risk typy HPV: 

banalita nebo závažný problém?

J. Štěpán: Role vakcinace proti HPV infekci v prevenci gyne-

kologických onemocnění

Z. Hortíková: VIN – aktuální diagnostické a léčebné možnosti

A. Bílková, B. Svoboda, M. Bendová: Laserová mammografie − 

přínos pro mammologickou diagnostiku

diskuse

3 15.30−17.00 hod. Moderní trendy v léčbě 
gynekologických malignit
Místo konání: Velký sál – I. patro

Koordinátor: Z. Rokyta

Předsednictvo: J. Eim, B. Svoboda, J. Tošner

Vědecká rada: D. Cibula, J. Eim, B. Svoboda, L. Rob, J. Špaček, 

J. Tošner

L. Rob: Význam konceptu sentinelových uzlin u ZN vulvy 

a děložního hrdla

D. Fischerová: Přínos moderních zobrazovacích metod 

v léčbě gynekologických zhoubných nádorů

J. Tošner, M. Červinka, A. Řezáč, I. Sedláková, J. Špaček, 

M. Tomšová: Individualizace chemoterapie karcinomu ovaria

J. Eim, L. Hošek: LARVH − nestřihané sekvence,  

videoprezentace

17.15–18.15 hod. valné shromáždění SSG Čr
Místo konání: Velký sál – I. patro

SobotA 7. 6. 2008

DoPoLeDne – společné zasedání i pro sekci 
porodních asistentek

4 9.00−12.30 hod. Perspektivy prenatální péče 
a péče během porodu
Místo konání: Velký sál – I. patro

Koordinátor: A. Roztočil

Předsednictvo: Z. Hájek, M. Halaška, A. Měchurová

Vědecká rada: T. Binder, P. Calda, V. Dvořák, Z. Hájek,  

M. Kameníková, A. Měchurová, A. Roztočil, A. Stará, V. Unzeitig

P. Calda: Screening VVV v 1. trimestru. Up to date.

diskuse

M. Procházka: Trombofilní stavy v perinatologii

diskuse

A. Roztočil: „Alternativní porodnictví“ dnes

diskuse

10.30–10.45 hod. PřeStávkA

Z. Hájek: Analýza validity současných diagnostických metod 

intrapartální hypoxie plod

L. Hruban, P. Janků: Vývoj a perspektivy intrapartálního 

monitorování plodu

T. Binder: Vedení porodu a poruch rytmu plodu

diskuse

M. L’ubušký: Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) nega-

tivních žen

diskuse

V. Kališ: Porodnické poranění perinea

diskuse

12.30–14.00 hod. PřeStávkA

12.30−1�.00 hod.

Satelitní sympózium společnosti Astellas 
Pharma s. r. o. s občerstvením pro účastníky 
sympózia
Místo konání: Velký sál – I. patro

A. Skřivánek: Role ambulantního gynekologa v manage-

mentu močové inkontinence

Z. Adamík: Současná strategie diagnostiky a léčby syn-

dromu hyperaktivního měchýře

J. Krhut: Přínos Solifenacinu v léčbě urgence a ostatních 

symptomu hyperaktivního měchýře

J. Skoupá: Hyperaktivní měchýř: srovnání nákladové efekti-

vity dvou anticholinergik

5 13.00 hod. Sekce posterů
Místo konání: Malý sál – I. patro

Koordinátor: J. Tošner

Předsednictvo: O. Hlaváčková, M. Košťál

(autoři nebo jeden z autorů budou v tomto čase k dispozici 

u svých posterů)

M. Gregor, M. Tomšová, O. Široká, P. Halada: Granulocytární 

sarkom dělohy (kazuistika)

V. Gregor, A. Šípek, Z. Tesař: Vrozené vady a jejich prenatální 

diagnostika v České republice ve srovnání se zahraničím

D. Kolařík, P. Kopecký, I. Kalousek, J. Kestřánek, O. Šotner, 

J. Záhumenský, M. Krčmář, M. Halaška, B. Zmrhalová: Jedno-

denní chirurgie a léčba pánevních sestupů s užitím biokom-

patibilních implantátů
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E. Křepinská, P. Jandík, I. Kalousek: Dva případy mukokély 

apendixu

J. Nový: Závažná komplikace po apendektomii (kazuistika)

I. Sedláková, O. Kopecký, J. Tošner, A. Řezáč, C. Andrýs, 

J. Špaček: VEGF u pacientek s ovariálním karcinomem

D. Smetanová, D. Stejskal, E. Kulovaný: Úskalí VVV v 1. trimestru

R. Středa, J. Štěpán, J. Tošner: Predikční hodnota hystero-

salpingografie realizované před laparoskopií s chromoper-

tubací v diagnostice tubárního faktoru neplodnosti

O. Šimetka: Septický abort − uděl žen v rozvojovém světě 

s nedostatečnou dostupností zdravotnické péče (kazuistika)

O. Šimetka, O. Szabová, K. Czudková, M. Pětroš, D. Matura: 

Analýza vícečetných těhotenství v Moravskoslezském 

regionu v roce 2006

J. Tošner, M. Červinka, I. Sedláková, A. Řezáč, J. Špaček, 

M. Tomšová: Využití zmrazených buněk karcinomu ovaria 

k testování chemosenzitivity

J. Záhumenský, B. Zmrhalová, M. Halaška: Nepoznaná pri-

moinfekce herpes genitálie (kazuistika)

oDPoLeDne – Sekce lékařů

6 14.00−15.30 hod. Medicínský a ekonomický 
přínos jednodenní chirurgie
Místo konání: Velký sál – 1. patro

Koordinátor: A. Skřivánek

Předsednictvo: J. Eim J. Feyereisl, J. Štěpán

Vědecká rada: J. Eim, J. Feyereisl, T. Mardešić, J. Nový,  

A. Skřivánek, J. Štěpán

A. Skřivánek: Úvodní slovo, medicínské aspekty jednodenní 

chirurgie

J. Jenšovská: Jednodenní péče na lůžku − pohled MZ ČR

H. Šustková: Jednodenní chirurgie – pohled VZP ČR

J. Kárníková, H. Maloušková, O. Němec, L. Dvořáček: Jedno-

denní chirurgie v gynekologii − zkušenosti z kontrol vyka-

zované zdravotní péče, lékové interakce v preskripci gyne-

kologů

Z. Malý: Jednodenní operativa v gynekologii − vyhodnocení 

pilotního projektu

J. Eim: Koncept ambulantní hysteroskopie − první zkušenosti

T. Rešlová, E. Křepinská, M. Tomšová: Ekonomika ambu-

lantní hysteroskopie

diskuse

15.30−17.00 hod. Shromáždění členů ČGPS  
ČLS JeP
Místo konání: Velký sál – I. patro

oDPoLeDne – Sekce porodních asistentek

7 14.00−17.00 hod. vývoj prenatální péče, úloha 
porodní asistentky
Místo konání: Eliščin sál − přízemí

Koordinátor: T. Binder

Předsednictvo: Z. Hájek, M. Kameníková

Vědecká rada: T. Binder, Z. Hájek, M. Kameníková,  

A. Měchurová, A. Roztočil

Blok I.
M. Kameníková: Postavení porodní asistentky v systému 

péče o matku a dítě z pohledu porodní asistentky – realita, 

budoucnost

A. Roztočil: Postavení porodní asistentky v systému péče 

o matku a dítě z pohledu lékaře – porodníka – realita, 

budoucnost

L. Vondráček: Právní odpovědnost porodní asistentky

diskuse

Blok II.
B. Vavřinková: Specifika péče v prenatálním období, během 

porodu a v šestinedělí u žen závislých na ilegálních drogách 

a u žen zařazených do substitučních programů

P. Janků: Prenatální péče o ženy s anamnézou intervence na 

děložním hrdle

R. Vlk: Prenatální péče o ženy s diagnostikovanou VVV 

u plodu

I. Pavlíková: Aromaterapie v průběhu těhotenství, porodu 

a šestinedělí

diskuse

15.35–15.50 hod. PřeStávkA

Blok III.
Z. Síbková: Předčasný porod ženy s malabsorpčním syn-

dromem

P. Adamcová: Možné příčiny a vlivy vedoucí ke vzniku infer-

tility

E. Kynčlová, M. Kolbonová: Užití VEXU kontra kleště 

z pohledu porodní asistentky

M. Omachtová, D. Křupalová: Epiziotomie − naše dlouho-

dobá strategie – vývoj v letech 2000 – 2007 ve FN Ostrava

T. Binder: Těhotenství po rozsáhlé komplikované trombóze

D. Pliskvová, K. Dofková: Řešení stresové inkontinence 

metodou TVT-O – pohled sestry

diskuse
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20.00 hod. Galavečer – velký sál kongresového 
centra ALDIS a přízemní prostory
Předání čestného členství  

prof. MUDr. Jánu ŠTENCLOVI, CSc.

Účinkují: Dívčí smyčcové trio INFLAGRANTI, v průběhu 
večera vystoupí Bára Basiková a skupina Doctor P. P.

Přízemní prostory Kongresového centra ALDIS

Učinkují: Cimbálová kapela Réva

neDěLe 8. 6. 2008

8 9.00−10.30 hod. racionální farmakoterapie 
v gynekologii a porodnictví

Místo konání: Velký sál – I. patro

Koordinátor: A. Měchurová

Předsednictvo: M. Halaška, O. Hlaváčková, P. Ventruba

Vědecká rada: D. Cibula, P. Čepický, M. Halaška,  

O. Hlaváčková, A. Měchurová, P. Ventruba

T. Mardešić: Racionální terapie v reprodukční medicíně

T. Binder: Hepatopatie a gravidita

J. Zahumenský, A. Měchurová, T. Binder, B. Zmrhalová: Bez-

pečná a efektivní léčba infekcí v těhotenství

O. Hlaváčková: Racionální farmakoterapie osteoporózy 

v gynekologické ambulanci

diskuse

9 10.30−12.00 hod. kazuistiky, varia
Místo konání: Velký sál – I. patro

Koordinátor: J. Špaček

Předsednictvo: J. Dvořák, O. Hlaváčková, M. Kudela

Vědecká rada: J. Dvořák, O. Hlaváčková, M. Košťál, M. Kudela, 

J. Špaček

J. Špaček: Jak dále v léčbě rekurentní vulvovaginální kan-

didózy?

diskuse

Giovanni Miniello (Itálie): Vaginal Environment: New Insights

B. Zmrhalová, J. Záhumenský, J. Horák, M. Krčmář, O. Šottner, 

M. Halaška: Akutní nekróza střeva měsíc po císařském řezu 

(kazuistika)

diskuse

M. Kacerovský: Involuce fetálního tymu jako ultrazvukový 

marker

diskuse

I. Michalec, R. Andělová, L. Ševčík, O. Šimetka: Ruptura 

děložního rohu − heterotopická nidace po IVF a ET

diskuse

I. Kalousek: Podpora přímé výuky na porodnické a gyneko-

logické klinice LF v Hradci Králové

diskuse

12.00 hod. Závěr konference
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vŠeobeCnÉ InForMACe

Datum konání celostátní konference: 6.−8. 6. 2007

Datum konání semináře porodních asistentek: 7. 6. 2007

Místo konání: Kongresového centrum ALDIS,  

Eliščino nábřeží 375, 500 02 Hradec Králové

Přednáškové prostory: Velký sál – I. patro

Eliščin sál – Seminář porodních asistentek 7. 6. 2008 – pří-

zemí (pouze odpolední část odborného programu pro 

porodní asistentky, dopolední část je společná)

Registrace: 

5. 6. 2008 Kongersové centrum ALDIS od 16.00−21.00 hod.

6. 6. 2008 Kongersové centrum ALDIS od 7.00−19.00 hod.

7. 6. 2008 Kongersové centrum ALDIS od 7.30−17.00 hod.

8. 6. 2008 Kongersové centrum ALDIS od 8.00−12.00 hod.

Při registraci obdrží každý účastník certifikát, porodní asi-

stentky potvrzení, jmenovku, odborný program a aktuální 

informace.

Barevné označení jmenovek:

 modrá – lékař

 světle fialová – jednodenní vstup

 červená – porodní asistentka

 zelená − organizační výbor, vystavovatel

 žlutá − přednášející, host

jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina

audiovizuální technika: dataprojekce z PC

přejímka prezentací: portál pódia – Velký sál – I. patro

Informace pro účastníky:

Přednášky probíhají ve Velkém sále Kongresového centra 

ALDIS v I. patře, v sobotu 7. 6. 2008 dopoledne bude odborný 

program společný pro lékaře a porodní asistentky. 

Odpolední část programu pro porodní asistentky proběhne 

odděleně v Eliščině sále v přízemí. 

Postery: 

Diskuse k posterům proběhne 7. 6. 2008 od 13.00 hod. 

v Malém sále – I. patro, kde budou umístěny. Postery je 

nutné nainstalovat nejpozději v pátek 6. 6. 2008 ráno do 

12.00 hod.

Výstava:

V prostorách Kongresového centra ALDIS bude uspořádána 

expozice farmaceutických společností, zdravotnické tech-

niky a odborné literatury.

Ubytování:

Je zajištěno dle přihlášek účastníků.

Cofeebreaky:

Pro účastníky odborného programu bude zajištěno a prů-

běžně doplňováno občerstvení ve formě kávy, čajů a mine-

rálních vod a to Malém sále – I. patro.

Obědy:

Pro účastníky lunch sympózií zajistí občerstvení pořáda-

jící firmy, pro ostatní zájemce zajištěna možnost stravo-

vání ve vlastní režii v restauračních provozech Kongreso-

vého centra ALDIS od 11.30–14.00 hod – Restaurace a Velký 

jednací sál nebo nabízíme možnost zakoupení obědového 

menu na registraci.

Galavečer:

Uskuteční se v prostorách Kongresového centra ALDIS 

(Velký sál – I. patro a přízemní prostory.

Upozornění:

Ukončení svého pobytu v hotelu nebo penzionu oznamte las-

kavě v recepci.

Parkování: 

Informace ohledně parkování získají účastníci v hotelech 

a penzionech, ve kterých mají rezervované ubytování. 

Jednou z možností je také parkování na placeném parkovišti 

v areálu Kongresového centra ALDIS.

Vědecký sekretariát:

SSG ČR

Orlí 18, 602 00 Brno

tel.: 542 221 661, fax: 542 221 662

e-mail: ssgcr@tiscali.cz

www.ssg.cz

Organizační zajištění:
G-AGENCY s.r.o.

U Stadionu 8, 772 00 Olomouc

tel.: 724 277 964, 602 740 822, fax: 585 234 499

e-mail: info@ g-agency.eu

www. g-agency.eu
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Abstrakta

CT laserová mamografie jako nová vyšetřovací metoda
A. Bílková1, M. Bendová2

1 Radiodiagnostická klinika 3. LF UK a FNKV Praha 
2 Gynekologicko-porodnická klinika 3. LF UK a FN KV Praha

CTLM je zcela nová vyšetřovací metoda, která má napomáhat při detekci karcinomu prsu.

K zobrazení prsu využívá laserového paprsku o vlnové délce 808 nm. Uplatní se zejména u prsů s extrémně denzní či hetero

genní strukturou žlázy. CTLM umožňuje zobrazit prsy bez radiace a bez komprese. Má doplnit s pomocí CTLM základní vy

šetřovací metody − mamografii a ultrazvuk tak, aby napomáhala při rozlišení mezi maligními a benigními ložisky v prsech.

Základní metody pro diagnostiku rakoviny prsu tato nová metoda nenahrazuje. Zobrazuje jednak fyziologické struktury − 

prsní žíly, a kromě nich zobrazuje patologické cévní struktury podmíněné procesem tzv. angiogeneze, která může často do

provázet rostoucí karcinom. Dokáže tak detekovat i skryté karcinomy, které nemusí být zobrazitelné na mamografii. V na

šich podmínkách se jedná o metodu experimentální, která je k dispozici pouze na 2 pracovištích v ČR. V současné době 

se zjišťuje přínos této metody pro budoucí použití v diagnostice chorob prsu, a to pouze jako doplnění v současnosti pou

žívaných metod u žen s podezřením na zhoubné ložisko v prsu, u žen s bohatou žlázou a u mladých žen. Zatím nenahrazuje 

žádnou ze základních vyšetřovacích metod. Na našem pracovišti CT LM při cca ročním užívání bylo vyšetřeno přes 500 pa

cientek, u většiny byl nález negativní. U několika žen s maligním nálezem při MG a UZ byla angiogeneze prokázána.

Individualizace chemoterapie karcinomu ovaria
J. Tošner1, M. Červinka2, A. Řezáč1, I. Sedláková1, J. Špaček1, M. Tomšová3

1 Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2 Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK Hradec Králové

Jedním z hlavních úkolů současné onkologie je najít způsob jak předpovídat účinnost chemoterapie u jednotlivých pa

cientek. K testování chemosensitivity a chemorezistence gynekologických nádorů bylo v klinické praxi použito několik 

testů: MTT (methylthiazolyl diphenyl tetrazolium bromide test), HTCA (human tumor cloning assay), ATPA (adenosine tri

phosphate assay), EDRA (extreme drug resistanece assay), DISC (differential staining cytotoxicity assay). Laboratorní vý

sledky při souhrnném zpracování bývají nepřesvědčivé, protože chemosenzitivitu in vitro neovlivňuje jen histologická di

agnóza, pokročilost nádoru nebo grading, ale i způsob odběru nádorových buněk, předchozí léčba i přesné laboratorní 

zpracování. MTT testem hodnotíme chemosenzitivitu rychle proliferujících buněk. O růstu nádoru však rozhodují další fak

tory: angiogeneze, imunita, apoptóza. V letech 2006 až 2007 jsme MTT testem vyšetřili 24 žen s epiteliálním karcinomem 

ovaria převážně III. a IV. stupně. Nejvíce nádorů bylo citlivých na cisplatinu (21). Vysokou vnímavost kultivovaných buněk na 

topotekan jsme prokázali v 17 případech. Překvapivým nálezem byla 5krát hraniční vnímavost na karboplatinu, u 7 žen jsme 

u karboplatiny prokázali rezistenci. Vnímavost na paklitaxel jsme prokázali u 7 žen, na gemcitabin jen u 2. Kultivované nádo

rové buňky byly nejčastěji resistentní na doxorubicin (16), gemcitabin (14) a etopozid (15). Výsledky MTT z buněk získaných 

z ascitu a z tumoru se významně neliší. Úspěšnost testování by pomohla zlepšit centralizace v rámci republiky. Možnost 

Celostátní konference  
ČGPS ČLS JEP a SSG ČR 

Seminář porodních asistentek 
Hradec Králové 6.–8. 6. 2008
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Abstrakta

MTT testu po rozmrazení během transportu ověřujeme na hradecké klinice. Předběžné výsledky jsou nadějné a budou na 

konferenci prezentovány spolu s videozáznamem průběhu testu.

Publikováno s podporou vědeckého grantu IGA Ministerstva zdravotnictví ČR číslo NR/8768-3.

Prevence Rh (D) aloimunizace u Rh (D) negativních žen
M. Lubušký

Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN Olomouc

Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN Olomouc

1.  Na začátku těhotenství je u všech žen stanovena krevní skupina AB0 + Rh (D) a proveden screening nepravidelných anti

erytrocytárních protilátek (dále jen „antierytrocytární protilátky“). Při nepřítomnosti antierytrocytárních protilátek na za

čátku těhotenství se provádí ve 28. týdnu kontrolní screening protilátek u všech těhotných žen (Dnegativních i Dpozitiv

ních). U Dnegativních před provedením antepartální profylaxe D aloimunizace a u Dpozitivních vzhledem k možnosti 

vzniku i jiných než antiRh (D) protilátek způsobujících závažné hemolytické onemocnění novorozence. 

2.  Před screeningem antierytrocytárních protilátek v séru matky je nutné vždy cíleně pátrat, zda již nebyl ženě v tomto tě

hotenství podán imunoglobulin antiRh (D) (dále jen „IgG antiD“). Pokud ano, je nutné tento údaj uvést do žádanky na 

vyšetření, protože při přetrvávání hladiny IgG antiD by mohlo být chybně vysloveno podezření na Rh (D) aloimunizaci 

matky. Rovněž jeli při kontrolním screeningu prokázána přítomnost protilátek antiD, je nutno před stanovením diagnózy 

Rh (D) aloimunizace matky raději znovu ověřit, zda již nebyl ženě v tomto těhotenství IgG antiD podán.

3.  Rh (D) negativním ženám, nebylali v jejich séru prokázána přítomnost antiD protilátek, se podává ve 28. a ve 34. týdnu 

těhotenství IgG antiD v dávce 125 μg nitrosvalově. IgG antiD lze podat i jednorázově jen ve 28. týdnu v dávce 250 μg. 

4.  V 1. trimestru u žen Rh (D) negativních se po samovolném potratu s instrumentální revizí dutiny děložní, umělém ukon

čení těhotenství, evakuaci molární gravidity, biopsii choria z genetické indikace nebo po operaci mimoděložního těho

tenství, podává 125 μg IgG antiD. 

5.  Ve 2. a 3. trimestru po indukovaném abortu, amniocentéze, kordocentéze nebo při jiných invazivních výkonech prena

tální diagnostiky a fetální terapie, při porodnickém krvácení, intrauterinním úmrtí plodu, pokusu o zevní obrat konce 

pánevního, po břišním poranění nebo v situacích, kdy existuje potenciální riziko senzibilizace matky Rh (D) antigeny 

plodu, se podává Rh (D) negativním ženám 125 μg IgG antiD. 

6.  Při pokračujícím nebo opakujícím se krvácení po 12. týdnu těhotenství se podává 125 μg IgG antiD opakovaně v 6týden

ních intervalech a při každé epizodě krvácení by měl být stanoven objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění 

dávky IgG antiD potřebné k prevenci Rh (D) aloimunizace matky.

7.  Rh (D) negativním ženám, po porodu Rh (D) pozitivního dítěte, nebylali v jejich séru prokázána přítomnost antiRh (D) 

protilátek, je nutné aplikovat IgG antiD v dávce 125 μg nitrosvalově + stanovit objem fetomaternální hemoragie (FMH) 

k upřesnění dávky IgG antiD potřebné k prevenci Rh (D) aloimunizace matky. Neníli stanoven objem fetomaternální he

moragie podává se dávka dvojnásobná (250 μg). Potřebná dávka IgG antiD by měla být podána matce co nejdříve po 

porodu, nejpozději do 72 hod. 

8.  Jeli provedeno kvantitativní stanovení množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky, je indikováno podání 

10 μg IgG antiD na 0,5 ml fetálních erytrocytů nebo 1 ml plné krve.

9.  Při opomenutí provedení prevence Rh (D) aloimunizace do 72 hod po potenciálně senzibilizující události má ještě smysl 

podat IgG antiD do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem maximálně 28 dní po porodu. 

10.  Ženě, které byl aplikován IgG antiD, je nutné vystavit potvrzení s přesným popisem množství a způsobu podání. IgG antiD 

se nepodává ženám, v jejichž krevním séru byla prokázána přítomnost antiD protilátek. Vyjma případů kdy se jedná o pře

trvávající hladinu antenatálně podaného IgG antiD. Neníli absolutní jistota o původu antiD protilátek v séru matky, měla 

by být prevence Rh (D) aloimunizace provedena. IgG antiD je nutno podat i v případě, že Rh (D) status dítěte není znám.
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Granulocytární sarkom dělohy: kazuistika a literární přehled
M. Gregor1, M. Tomšová2, O. Široký3, P. Halada1

1 Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2 Fingerlandův Ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové
3 2. interní klinika LF UK a FN Hradec Králové

Úvod: Granulocytární sarkom (GS) je solidní forma akutní myeloidní leukémie (AML). Jde o málo častý nádor a jeho výskyt 

v genitálním traktu ženy je extrémně vzácný. Často provází leukémii nebo předchází její vznik. Jeho diagnostika je obtížná. 

V léčbě neexistuje jednotný postup, základem je chemoterapie. Prognóza je velmi špatná. Kazuistika: 55letá pacientka byla 

v květnu 2001 vyšetřena pro námahovou dušnost a ikterus, diagnostikována autoimunitní hemolytická anemie (AIHA). Dalších 

6 let byla nemocná dispenzarizována v hematologické ambulanci. 2. 2. 2007 se objevuje vaginální krvácení. Pacientka 10 let 

nebyla na preventivní gynekologické prohlídce. Při vyšetření v pochvě se objevuje tmavá krev, čípek je zbytnělý a deformo

vaný s podezřením na tumor. Byla odebrána biopsie z hrdla. Podle histologického vyšetření se jedná o hematologickou malig

nitu, kde na prvním místě pomýšlíme na granulocytární sarkom. Imunohistochemicky buňky exprimují vimentin a myelopero

xidázu; negativní byl průkaz epiteliálních markerů. Bylo provedeno další speciální barvení a to na průkaz chloracetátesterázy, 

kde většina nádorových buněk je pozitivních. Potvrzujeme původní diagnózu GS, MKN 9930/3. 12. 2. až 17. 4. byla pacientka 

hospitalizována na oddělení klinické hematologie k zahájení chemoterapie GS dělohy. V rámci vyšetřovacího procesu jsme 

sternální punkcí zjistili infiltraci kostní dřeně při akutní myeloidní leukémii. Souhrn hospitalizace: 61letá pacientka léčená pro 

AIHA byla přijata k cytostatické léčbě pro nově diagnostikovaný GS malé pánve a AML. Byla zahájena cytostatická léčba. Dle 

zobrazovacích a bioptických vyšetření se jednalo o GS dělohy s postižením retroperitoneálních lymfatických uzlin, v cavum 

Douglasi pravděpodobně abscesové ložisko, které bylo zdrojem recidivujících septických stavů. Sanace abscesu se neda

řila. Průběh hospitalizace byl komplikován recidivujícími septickými stavy, těžkou pancytopenií v souvislosti s chemoterapií, 

refrakterní trombocytopenií s krvácivými projevy, respirační a renální insuficiencí, fibrilací síní, vznikem dekubitu po emboli

zaci. Nemocná byla léčena antibiotiky, antimykotiky a antivirotiky, byla prováděna substituce erytrocytů, trombocytů a plazmy. 

Respirační insuficience vedla k umělé plicní ventilaci, byla prováděna nekrektomie dekubitu, pro těžké krvácení z gyneko

logické oblasti prováděny vazografické embolizace ilických arterií, insuficience ledvin vedla k dialýze. Chemoterapií jsme 

dosáhli remise v kostní dřeni, přechodného subjektivního zlepšení a ústupu zánětlivých markerů. Tumor v malé pánvi však 

přetrvával, a proto byla zahájena další chemoterapie. Po jejím dokončení dle kontrolního CT tumor malé pánve dále progre

doval. Vzhledem ke špatnému celkovému stavu nemocné s projevy multiorgánového selhávání a lokální progresi onemocnění 

přes intenzívní chemoterapii bylo rozhodnuto o paliativní péči. Exitus letalis 17. 4. Dle pitevního protokolu byl nalezen myelo

sarkom o objemu asi 100 ml v oblasti děložního hrdla s prorůstáním do močového měchýře a do rekta. Diskuse: Myelosarkom 

je solidní maligní nádor z myelocytů nebo granulocytů. Synonymem je granulocytární sarkom a chlorom. Typicky se vysky

tuje v kosti, ostatní lokalizace jsou vzácné. Je osteolytický, měkký, kulovitý, dosahující velikosti pěsti, na řezu je nazelenalý. GS 

se vzácně chová jako lokální nádor. Obvykle dochází k vyplavení nádorových buněk do krve a infiltraci orgánů. Stejně jako 

u AML má onemocnění rychlý průběh a špatnou prognózu. Léčba může být kombinovaná, ale základem je stejně jako při 

AML chemoterapie. Ke zmapování výskytu GS jsme využily informací Národní lékařské knihovny USA a databáze Medline. 

Od roku 1966 bylo publikováno přibližně 1 000 případů GS v mimokostní lokalizaci. Nejčastější výskyt byl v lymfatických uz

linách a kůži, přičemž byl GS popsán téměř ve všech orgánech. GS v genitálním traktu ženy je mimořádně vzácný. Vyhledali 

jsme celkem 50 případů. V polovině případů šlo o postižení ovaria a v polovině případů o postižení dělohy. V děloze jde téměř 

vždy o nádor cervixu. Postižení vaginy je sporadické. GS vejcovodů a zevních rodidel nebylo popsáno. Onemocněly ženy 

celého reprodukčního období. V polovině případů GS doprovázel leukémii a v polovině případů GS leukémii předcházel. 

Většina případů GS genitálního traktu může být asymptomatická anebo nesprávně diagnostikovaná, nejčastěji zaměněna za 

maligní lymfom. Obvykle se GS genitálního traktu projeví jako vaginální krvácení a tumorózní masa v malé pánvi. Léčba bývá 

neúspěšná. Přesný terapeutický postup vzhledem k variabilitě onemocnění není stanoven. Kombinovaná léčba zahrnující chi

rurgické odstranění nádoru, aktinoterapii a agresivní chemoterapii eventuelně s připojením transplantace kostní dřeně dává 

větší naději na úspěch. Dlouhodobé přežívání je mimořádně vzácné. Patthal udává 2leté přežití u 6 % pacientek, kdy žádná 

nepřežila 5 let. Závěr: Granulocytární sarkom se vyskytuje v genitálním traktu ženy extrémně vzácně. Přesto je třeba na tuto 

malignitu v diferenciálně diagnostických procesech myslet. Pouze shromažďování a vyhodnocování dalších poznatků může 

v budoucnosti přispět ke spolehlivější diagnostice a efektivnější terapii tohoto onemocnění. 
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Vrozené vady a jejich prenatální diagnostika v České republice ve srovnání se zahraničím
V. Gregor, A. Šípek, Z. Tesař

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Úvod: Analýza incidencí a úspěšnosti prenatální diagnostiky vybraných typů vrozených vad v zahraničních registrech v rámci 

ICBDSR – International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research a v České republice v roce 2004. Typ 

studie − retrospektivní demografická analýza publikovaných dat z vybraných zahraničních registrů a České republiky. Po

rovnávali jsem prenatální a postnatální incidence 12 různých diagnóz vrozených vad a výsledky sekundární prevence těchto 

vrozených vad. Materiál a metodika: V práci byla použita publikovaná data z vybraných členských registrů mezinárodní or

ganizace International Clearinghouse for Birth Defects Surveillance and Research (ICBDSR) za rok 2004. Jde o poslední me

zinárodní publikovaná data. K zahraničnímu srovnání dat s Českou republikou jsme využili údaje o 12 vybraných typech vro

zených vad – anencefalie, spina bifida, encefalokéla, vrozený hydrocefalus, omfalokéla, gastroschíza, brániční kýla, ageneze 

ledvin, cystická dysplazie ledvin, Downův syndrom, Edwardsův syndrom a Patauův syndrom. Závěr: Práce předkládá aktuali

zované výsledky analýz mezinárodního srovnání výskytu vrozených vad a jejich sekundární prevence v České republice. Inci

dence vrozených vad vykazuje mezi jednotlivými oblastmi a registry určité rozdíly, způsobené především odlišným rasovými 

a sociálně/demografickými charakteristikami populačního vzorku. Dosahované výsledky sekundární prevence v České re

publice odpovídají dosaženým výsledkům ostatních celostátních registrů ve vyspělých státech. O něco lepší výsledky dosa

hují lokální registry se specifickou a menší spádovou oblastí (Francie, Itálie).

Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NR/9005.

Jednodenní chirurgie a léčba pánevních sestupů s užitím biokompatibilních implantátů 
D. Kolařík, P. Kopecký, I. Kalousek, J. Kestřánek, O. Šottner, J. Záhumenský, M. Krčmář, M. Halaška, B. Zmrhalová 

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Charakter českého zdravotnictví se stále více přibližuje podmínkám v západních zemích. Standardem je již i u nás prová

dění malých gynekologických zákroků v semiambulantním nebo 1denním režimu. Většina pracovišť již v současné době 

nabízí svým klientkám miniinvazívní antiinkontinenční operace a také poměrně rozsáhlé hysteroskopické operace jako 

oneday surgery. Na tomto místě však trend rozšiřování indikací pro 1denní zákroky již několik let stagnuje. Na našich 

pracovištích se pokoušíme uvést do praxe metodiku, která by umožnila provádět rekonstrukční pánevní zákroky s velmi 

krátkou dobou hospitalizace. Podmínkami, které umožňují tento postup, je především nízká senzitivní inervace perivagi

nálních tkání a operační technika neohrožující žádný z důležitých orgánů v době operace ani v krátkodobém pooperačním 

období. Pro tento účel není možné využít klasických typů operací, jakými jsou např. poševní plastiky. Naše technika se 

snaží důsledně respektovat anatomické souvislosti v malé pánvi a zejména pak znalost patogeneze pánevních descenzů. 

Těžiště zákroků přesouváme ze střední čáry k laterálním pánevním stěnám, kde se pokoušíme reparovat zejména trakční 

defekty vzniklé převážně v důsledku porodního traumatu. Nezbytnou součástí zejména dlouhodobých kvalitních výsledků 

operací je použití biokompatibilních implantátů. Kolagenní matrix těchto implantátů fixovaná k vazivovým strukturám pánve 

složí jako jakási šablona pro vrůstání vlastních fibroblastů organismu, které zahajují proces remodelace tkáně. Při něm je 

nově vytvořena plnohodnotná vazivová tkáň v místě určeném implantací materiálu (to při správné operační technice odpo

vídá lokalizaci přirozených fascií) a naopak cizorodý materiál je během několika měsíců zcela rezorbován. Aplikace tohoto 

druhu alogenního graftu tedy není zatížena komplikacemi syntetických implantátů. Naše pracoviště využívají biokompati

bilní materiál od začátku roku 2007. Operační technika se vyvíjí s postupně narůstající zkušeností s prací s implantáty. Po

operačním sledováním dosud operovaných pacientek se stále utvrzujeme v předpokladu, že tyto ženy nevyžadují speci

fickou pooperační péči (parenterální antibiotika, analgetika, drenáž, cévkování apod.), čímž jsou vytvořeny podmínky pro 

časnou dimisi těchto žen – v optimálním případě již v den operačního zákroku. Otázkou však samozřejmě zůstává, jestli 

budou uvedené změny v pojetí pooperační péče přijatelné pro české ženy zvyklé na delší hospitalizaci a dlouhotrvající pra

covní neschopenky.
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Abstrakta

Mukokéla apendixu v diferenciální diagnóze tumorů malé pánve: 2 kazuistiky
E. Křepinská

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Mukokéla apendixu je vzácné onemocnění, jehož podstatou je hromadění abnormálního množství hlenu v apendikálním 

lumen. Jedná se afekci postihující častěji ženy s maximem výskytu kolem 55. roku. Mukokély mají benigní nebo maligní 

charakter. Asi ve čtvrtině případů probíhá onemocnění zcela asymptomaticky a jedná se o náhodný nález během operace 

z odlišné indikace. U symptomatických pacientů jsou projevy zcela nespecifické. Předoperační diagnostika je velmi ob

tížná a opírá se nejčastěji o sonografické a CT vyšetření. Terapie je vždy chirurgická a rozsah výkonu záleží na povaze 

onemocnění. Jednoznačně je však doporučován laparotomický přístup jako prevence komplikací spojených s perforací 

a kontaminací dutiny břišní hlenovými hmotami. Prognóza pacientů s nekomplikovanou mukokélou je obecně velmi dobrá. 

Popisujeme 2 případy mukokély apendixu u pacientek operovaných na naší klinice pro podezření na tumor gynekologic

kého původu. V prvním případě jsme gynekologické onemocnění vyloučili peroperačně a vyslovená diagnóza mukokély 

apendixu byla následně potvrzena histopatologicky. Jednalo o benigní formu na podkladě retenční cysty. Ve druhém pří

padě jsme pacientce provedli oboustrannou adnexektomii a histopatologické vyšetření prokázalo metastázy dobře diferen

covaného mucinózního adenokarcinomu původem z apendixu. Na prezentovaných případech je vidět zrádnost tohoto one

mocnění s ohledem na obtížnou předoperační diagnostiku, ale i biologické chování. V diferenciální diagnostice a operační 

léčbě tumorů malé pánve má mukokéla apendixu jistě své místo a je nutné na ni myslet.

Závažná komplikace po apendektomii
J. Nový

Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

17letá dívka s negativní gynekologickou anamnézou i normálním gynekologickým nálezem byla přijata na dětské oddělení, 

chirurgem byla indikována a provedena laparoskopická apendektomie pro flegmonózní apendicitidu, peroperačně zajištěna 

Augmentinem 1,2 g, pooperačně pak ještě 2 aplikace. V pooperačním období si trvale stěžuje na bolesti břicha, subfebrilie, od 

2. pooperačního dne i krvácení z rodidel mimo menstruační termín, propuštěna domů 4. pooperační den. Doma trvají subfeb

rilie a krvácení z rodidel, 11. pooperační den kontrola s extrakcí stehů. 19. pooperační den pro zhoršující se stav přichází do 

služby, chirurgické vyšetření se sonografickým nálezem připouští možnost abscesů v pánvi, je objednána k přijetí k laparosko

pické revizi za 4 dny a ponechána v domácím ošetřování. 23. pooperační den je přijata na chirurgické oddělení a v den příjmu 

proběhne laparoskopická revize s nutností konverze a přivoláním gynekologa k operaci, ten provedl pro tuboovariální absces 

vlevo adnexetomii a pro pyosalpinx vpravo salpingektomii. Peroperační a pooperační léčba Sulperazonem. 1. pooperační den 

byla pacientka přeložena na gynekologické oddělení, kde má vše již běžný pooperační průběh. Pacientka je propuštěna 8. den 

po reoperaci do domácího ošetření. Byl proveden rozbor případu a hodnocení z hlediska dodržení postupu lege artis.

VEGF u pacientek s ovariálním karcinomem
I. Sedláková1, O. Kopecký2, J. Tošner1, A. Řezáč1, C. Andrýs2, J. Špaček1

1 Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové
2 Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN Hradec Králové

Mezi nejvýznamnější aktivátory angiogeneze patří vaskulární endoteliální růstový faktor VEGF. VEGF byl první popsaný 

specifický angiogenní faktor. Je důležitý pro iniciaci vaskulogeneze a pro angiogenní větvení. Z hlediska prognózy one

mocnění ovariálním karcinomem je velmi důležitý stupeň angiogeneze. Ovlivňuje růst nádoru a podmiňuje také schopnost 

metastazovat. Od června 2006 jsme stanovili VEGF před primární operací u 29 pacientek s epiteliálním ovariálním karci

nomem. Hodnoty VEGF narůstaly od časných stadií k pozdním. U pacientek s karcinomem ovaria v I. stadiu jsme zjistili 

medián (Med) 326,9 pg/ml (n = 4, min 55,8 pg/ml, max 597,2 pg/ml), ve stadiu II Med 562,3 pg/ml (n = 2, min 142,2 pg/ml, 

max 982,4 pg/ml), ve stadiu III Med 669,6 pg/ml (n = 21, min 202,1 pg/ml, max 2185,0 pg/ml) a ve stadiu IV Med 1351,5 pg/ 

/ml (n = 2, min 597,2 pg/ml, max 2105,8 pg/ml). Vyšší hodnoty VEGF stanovené před primární operací jsme zaznamenali  

u pacientek s reziduálním tumorem po skončení chemoterapie první linie. Hodnoty VEGF stanovené před primární operací 

jsou ukazateli pokročilosti a prognózy onemocnění u pacientek s epiteliálním ovariálním karcinomem. 

Tato práce vznikla za podpory grantu IGA MZ NR 8768-3.
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Abstrakta

Úskalí screeningu VVV v I. trimestru
D. Smetanová, D. Stejskal, E. Kulovaný

GENNET s.r.o., Praha

Od roku 2004 do roku 2007 jsme na našem pracovišti provedli 8 629 ultrazvukových vyšetření v I. trimestru, z toho 7 434 kom

binovaných testů. Pacientky v I. trimestru přicházejí na naše pracoviště k vyšetření z následujících důvodů: pozitivní osobní 

či rodinná anamnéza, abnormální ultrazvukový nález v I. trimestru u ošetřujícího gynekologa, pozitivní biochemický scre

ening v I. trimestru a běžné screeningové vyšetření. Za dané období z různých indikací (pozitivní ultrazvukový nález, po

zitivní kombinovaný test, pozitivní anamnéza) bylo provedeno 180 CVS to je ve 2,1 %. Všem pacientkám s pozitivním uz 

nálezem nebo pozitivním kombinovaným testem byla nabídnuta možnost invazivní diagnostiky v I. trimestru, některé ji neak

ceptovaly, volily AMC, nebo invazi nepodstoupily. CVS se stala plnohodnotnou metodou, která je běžně gynekologem prová

děna a dále v cytogenetické a DNA laboratoři zpracována (tab. 1). Ve 33,3 % byla diagnostikována chromozomální aberace. 

V 11,7 % byly diagnostikovány závažné orgánové vady v I. trimestru ve v 7,2 % ve II. trimestru. Ze souboru 180 pacientek, 

kterým byla provedena CVS bylo tedy pouze 47,7 % těhotenství s normální nálezem a porodem zdravého plodu (tab. 2, 3). 

Procento těhotenských ztrát po CVS je v našem souboru 3,3 %, kde významný podíl jsou těhotenské ztráty u plodů s chro

mozomální vadou. Pokud tato těhotenství vyjmeme pak procento ztráty po CVS je 1 %. Falešně negativní screening v I. tri

mestru byl u orgánových vad: NTD, CNS,VCC, GIT, uropoetický trakt, kostní dysplazie. Modelovou chromozomální vadou 

pro screening je Downův syndrom (celkem 52 případů v našem souboru). Právě na diagnostice tohoto onemocnění vidíme, 

že nelze přeceňovat význam pouze některého screeningového testu. Falešná negativita kombinovaného testu v našem sou

boru byla 30 % při prahovém riziku 1/100 a 21 % při prahovém riziku 1/300, což je 11 resp. 8 plodů, u kterých byl kombino

vaný test negativní a které byly zachyceny až ve II. trimestru nebo diagnostikovány po porodu. Z toho u 6 plodů při ultra

zvukovém vyšetření v 17.–21. týdnu těhotenství nebyla diagnostikována žádná orgánová vada ani přítomnost minor markery. 

I když je screening plošná záležitost a měl by být dostupný všem těhotným, v určitém okamžiku musí přejít v hodnocení in

dividuální. A právě zde má ošetřující gynekolog své nezastupitelné místo. Závěr: význam ultrazvuku ve vyhledávání vývo

jových vad je nesporný. Vyšetření v I. trimestru má nezastupitelnou roli. Pokud je pozitivní ultrazvukový nález či pozitivní 

kombinovaný test, má pacientka možnost volby CVS. V případě normálního karyotypu plodu po CVS následuje ultrazvu

kové vyšetření v 16. týdnu a po 20. týdnu těhotenství. Normální nález v I. trimestru je odrazovým můstkem k dalším scree

ningovým vyšetřením – integrovaný test, ultrazvukové vyšetření ve 20. týdnu těhotenství. Certifikace má svůj význam v udr

žení určité disciplíny na kvalitu vyšetření. Pokud certifikaci obvodní gynekolog nemá, přesto má význam aby ultrazvukové 

vyšetření v I. trimestru prováděl. 

Tab. 1. Počet CVS v souvislosti s ve-
likostí NT a počtem vyšetření.

 NT vyšetření cvs
 < 2,0 8 208 40
 ≥ 2,0 1 049 11
 ≥ 2,5 135 40
 ≥ 3 49 29
 ≥ 3,5 18 7
 ≥ 4,0 13 10
 ≥ 4,5 12 10
 ≥ 5,0 40 33

Tab. 2. Počet chromozomálních a orgánových vad v souvislostí s velikostí NT.

 NT/počet CVS chrom. vady  VVV I. t. VVV II. t.

 < 2,0/40  8 2 1

 ≥ 2,0/11 2 4 2

 ≥ 2,5/40 7 4 1

 ≥ 3/29 6 1 3

 ≥ 3,5/7 3 1 0

 ≥ 4,0/10 3 2 1

 ≥ 4,5/10 5 2 1

 ≥ 5,0/33 23 5 5

Tab. 3. Zastoupení orgánových vad s normální karyotypem po CVS v souvislosti s výší NT.

  NT I. trimestr II. trimestr
< 2,0 gastroschiza, megavezika polycyst. ledviny
≥ 2,0 holoprozencefalie, megavezika, extrofie močového měchýře mikrocystické ledviny, hydronefróza
≥ 2,5 encefalokéla, megavezika,  hydronefróza
≥ 3 omfalokéla NIHF, brániční hernie, polycystické ledviny
≥ 3,5 megavezika kostní dysplazie
≥ 4,0 omfalokéla, encefalokéla kostní dysplazie
≥ 4,5 nespecifikovaný nález NTD
≥ 5,0 gastroschiza, akranius, nespecifikovaný nález kostní dysplazie, VCC, NIHF, hydrolethalus syndrom
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Abstrakta

Predikční hodnota hysterosalpingografie realizované před laparoskopií s chromopertubací 
v diagnostice tubárního faktoru neplodnosti
R. Středa1, J. Štěpán1, J. Tošner2

1 Centrum asistované reprodukce SANUS, Hradec Králové
2 Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Úvod: Přestože laparoskopie s chromopertubací představuje „zlatý standard“ v diagnostice tubárního faktoru neplodnosti, 

je hysterosalpingografie stále používanou metodou ke zhodnocení tvaru dutiny děložní a průchodnosti vejcovodů. Metaana

lýza 20 studií prokazuje však senzitivitu hysterosalpingografie jen 65 % (50−78 %) a specificitu 83 % (55−99 %). Cílem práce 

je zhodnocení predikční hodnoty hysterosalpingografie realizované před laparoskopií s chromopertubací v centru asis

tované reprodukce. Typ studie − prospektivní studie. Název a sídlo pracoviště − Centrum asistované reprodukce SANUS, 

Hradec Králové. Soubor a metodika: Od dubna 2001 do dubna 2008 jsme vyšetřili 164 pacientek s idiopatickým faktorem 

neplodnosti, anovulací nebo mírným andrologickým faktorem před léčbou neplodnosti metodou intrauterinní inseminace. 

Ve folikulární fázi cyklu jsme realizovali hysteroskopii a hysterosalpingografii, a dále laparoskopii s chromopertubací. Prů

měrný věk žen byl 29 ± 4 let. Při hysterosalpingografii jsme hodnotili kromě tvaru dělohy průchod kontrastní látky vejcovody 

(prochází, stop v rohu dělohy), průměr vejcovodu (vejcovod tenký, ztluštělý, saktosalpinx), průchodnost kontrastní látky z vej

covodu do cavum Douglasi (průchodnost potvrzena, tekutinové depo na konci vejcovodu). Při laparoskopii jsme popisovali 

nález v malé pánvi (malá pánev prosta adhesí, adhese peritubální, periovariální, endometrióza), vzhled vejcovodů (tenké 

a vinuté, ztluštělé, saktosalpingy), vzhled ampuly vejcovodu (normální nález, adhese, uzavřena), průchodnost metylénové 

modři (stop v rohu dělohy, průchodnost volná, saktosalpinx). Při nálezu srůstů při laparoskopii jsme nejprve provedli jejich 

odstranění, dále byla provedena chromopertubace. Výsledky: Normální nález v malé pánvi jsme pozorovali u 89 žen (54 %). 

Patologický nález jsme prokázali u 75 žen (46 %). Nejčastějším nálezem v malé pánvi byly adhese u 43 žen (57 % ze sou

boru žen s patologickým nálezem), dále adhese současně se saktosalpingy u 12 žen (16 %), saktosalpingy u 10 žen (13 %), 

endometrióza u 8 žen (11 %), cysta ovaria u 2 žen (3 %). Realizovali jsme 92 (56 %) diagnostických a 72 (46 %) operačních 

laparoskopií. Nejčastějším operačním výkonem byla adheziolýza u 43 žen (60 % z operačních laparoskopií), dále adhezi

olýza s salpingektomií u 12 žen (17 %), salpingektomie u 10 žen (13 %), exstirpace nebo koagulace endometriózy u 5 žen 

(7 %), enukleace cysty ovaria u 2 žen (3 %). Volnou průchodnost vejcovodů jsme při chromopertubaci prokázali u 121 žen 

(74 % z celkového počtu). Nejčastější patologií vejcovodu byl saktosalpinx u 22 žen (51 % ze souboru žen s patologickým 

nálezem), stop v rohu děložním u 11 žen (26 %) a ventilový saktosalpinx u 10 žen (23 %). Celkově byla senzitivita hysterosal

pingografie 93 %, specificita 87 %, pozitivní predikční hodnota 63 % a negativní predikční hodnota 98 %. Pro stop v rohu dě

ložním byla senzitivita 100 %, specificita 98 %, pozitivní predikční hodnota 79 % a negativní predikční hodnota 100 %. Pro sak

tosalpinx byla senzitivita 100 %, specificita 100 %, pozitivní predikční hodnota 100 % a negativní predikční hodnota 100 %. Pro 

ventilový saktosalpinx byla senzitivita hysterosalpingografie 70 %, specificita 83 %, pozitivní predikční hodnota 24 % a ne

gativní predikční hodnota 97 %. Závěr: Vysoká specificita hysterosalpingografie spolehlivě vylučuje obstrukci vejcovodů. 

Nízká senzitivita metody omezuje její uplatnění v průkazu patologií vejcovodu. Kombinace hysterosalpingografie a laparo

skopie s chromopertubací představuje nejspolehlivější metodu v diagnostice tubárního faktoru neplodnosti. Očekává se, že 

použití hysteroskopie a transvaginální hydrolaparoskopie u neplodných žen bez zjevné pánevní patologie, umožní snížit in

vazivitu vyšetření než hysterosalpingografie a standardní laparoskopie s kompletním posouzením vnitřních rodidel.

Využití zmrazených buněk karcinomu ovaria k testování chemosenzitivity 
J. Tošner1, M. Červinka2, I. Sedláková1, A. Řezáč1, J. Špaček1, M. Tomšová3

1 Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 
2 Ústav lékařské biologie a genetiky LF UK a FN Hradec Králové  
3 Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové 

Využití zamrazených nádorových buněk k testování citlivosti na cytostatika by umožnilo transportovat vzorky do referenční 

laboratoře. Standardizované výsledky by mohly být efektivněji využity pro volbu chemoterapeutického protokolu. U 22 žen 

s pokročilým epiteliálním karcinomem ovaria jsme provedli methylthiazolyldiphenyltetrazoliumbromidový test (MTT) 

z čerstvě izolovaných buněk solidního nádoru a nádorových buněk po zamrazení. Kultivované nádorové buňky in vitro jsme 

vystavili působení cisplatiny, karboplatiny, paklitaxelu, doxorubicinu, gemcitabinu a topotekanu. Podle počtu přežívajících 

buněk po 3denní kultivaci s cytostatikem jsme výsledky hodnotili dle 4 kategorií: mimořádná vnímavost (citlivost), vníma

vost, hraniční vnímavost a rezistence. U cisplatiny jsme absolutní shodu výsledků pozorovali u 12 vzorků z 22, 1krát se vý
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sledek kvalitativně lišil (vnímavost  − resistence), u 5 žen byly kultivované buňky po rozmrazení citlivější a v 5 případech 

méně citlivé, vždy ale v pásmu resistence nebo senzitivity. U karboplatiny byla absolutní shoda u 9 z 20 vyšetření, v 6 pří

padech byla senzitivita mírně snížena, v 5 mírně zvýšena. Absolutní shoda výsledků z čerstvé a zmrazené tkáně u paklita

xelu byla v 9 případech z 20, u doxorubicinu 8 z 13, u gemcitabinu a topotekanu 4 ze 7, a v případě etopozidu bylo zjištěno 

7 rezistencí před zmrazením i po něm. Z celkového počtu 93 paralelních vyšetření čerstvých a rozmražených nádorových 

buněk byla v 54 případech absolutní shoda, ve 30 vyšetřeních shoda v rámci souhrnné kategorie chemorezistence nebo 

chemosenzitivita, 9 nádorů chemosenzitivních z čerstvých buněk vykázalo chemorezistenci po rozmražení. Vztah chemo

senzitivity ke klinickému průběhu onemocnění po chemoterapii je předmětem našeho dalšího výzkumu. Možnost spoleh

livě využít zamrazené buňky k určení citlivosti na podávané cytostatikum je zatím stále hypotetická. Výsledky mohou být 

ovlivněny různou délkou i způsobem zamrazení a nestejnorodostí vyšetřovaných nádorů.

Publikováno s podporou vědeckého grantu IGA Ministerstva zdravotnictví ČR číslo NR/8768-3.

 

Nepoznaná primoinfekce herpes genitalis: kazuistika
J. Záhumenský, B. Zmrhalová, M. Halaška

Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Autoři ve své kazuistice uvádějí případ rozsáhlé herpetické vulvovaginitidy, která byla léčená 3 lékaři jako mykotický zánět. 

Až po 4 dnech od výsevu byla stanovena správná diagnóza a pacientka byla zaléčená antivirotiky. Chtějí poukázat na mož

nost atypického průběhu u primární infekce v případě, kdy pacientka nemá anamnestické protilátky proti typu I a II.

Jednodenní operativa v gynekologii – vyhodnocení pilotního projektu VZP 2003
Z. Malý

Klinika pro léčbu neplodnosti a ženské nemoci Unica Brno

Úvod: Za standardních klinických podmínek ověřit, zda je možné, aby léčebná medicínská péče v rámci 1denní minimálně 

invazivní operativy v gynekologii byla započata a také ukončena během 8 hod pobytu pacientky ve zdravotnickém zařízení. 

Ověřit medicínskou bezpečnost a zároveň také ekonomický přínos 1denní operativy, bez hospitalizací. Soubor a metodika: 

Pilotní projekt 1denní operativy v oboru gynekologie probíhal na klinice Unica Brno od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2003. 

Byl označen jako odbornost 6J3 a obsahoval agregované kódy: 63 910, 63 911, 63 912, 63 913. Do pilotního projektu bylo za

řazeno celkem 198 pacientek, pojištěnkyní VZP. Jejich klinické diagnózy vyžadovaly pro další diagnostickoterapeutické 

postupy provedení diagnostické či operativní hysteroskopie (HSK), nebo diagnostické či operativní laparoskopie (LSK). 

K výkonům byly pacientky přijímány na doporučení svých ambulantních gynekologů. Výkony byly prováděny dle platných 

kriterií klinické praxe. Od přijetí na kliniku nejpozději během 8 hod odcházely pacientky propuštěny domů. Medicínský 

závěr: Pilotní projekt v rozsahu provedeném na klinice Unica ukázal, že u vybraný diagnóz výkon diagnostické či operativní 

hysteroskopie a laparoskopie lze provést během 8 hod, tedy při dobré organizaci práce během 1 pracovní − denní směny 

zdravotnických pracovníků. Četnost komplikací nevyžaduje paušální hospitalizaci, která je za těchto okolností pouze zvyšo

váním nákladů bez efektu na výsledek medicínského výkonu. Ekonomická analýza návratnosti investice: V rámci zapojení 

kliniky Unica do pilotního projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky je zahrnuto provádění hysteroskopií 

a laparoskopií jako 1denní gynekologické operativy. Nutnou investicí je pořízení kompletní sestavy operačního laparo

skopu. Cílem této analýzy bylo zjistit, zda a za jakých podmínek tato investice může být zisková. Vyhodnoceny výnosy, ná

klady, výpočet bodu zvratu a doby návratnosti investice. Závěr ekonomický: Pokud by klinika prováděla za daných pod

mínek laparoskopie ve svých prostorách a s vlastní laparoskopickou sestavou byla by investice velmi rizikovou.

Ekonomika ambulantní hysteroskopie
T. Rešlová, E. Křepinská, M. Tomšová

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové

Úvod: Hysteroskopie (HSK) je invazivní diagnostická metoda, která upřesní ultrasonografický nález přímým pohledem do 

děložní dutiny. V rámci vnitřního rozvojového projektu FN jsme se pokusili prokázat, že provedením diagnostické hyste
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roskopie v ambulantním režimu výrazně snížíme náklady na výkon vyloučením anestezie a hospitalizace a zvýšíme spo

kojenost pacientek omezením časové zátěže.  Soubor a metodika: Sledovaný soubor tvořilo 95 žen ve věkovém rozmezí 

28−81 let. Indikací k ambulantní HSK byly nejasný nález z transvaginální ultrasonografie, patologické děložní krvácení, po

dezření na Ashermanův syndrom, sterilita a infertilita a kontrola endometria po předchozím průkazu atypické hyperplazie. 

K výkonu byl použit ambulantní hysteroskop firmy Storz. Děložní dutina byla dilatována fyziologickým roztokem. Při pode

zření na difuzní patologické změny endometria byla provedena biopsie Pipellou. Výsledky: Ashermanův syndrom byl pro

kázán 3krát, karcinom endometria 4krát, normální nález při aplikaci tamoxifenu u žen s karcinomem prsu 3krát, endometri

ální polyp 41krát, funkční změny na endometriu při patologickém děložní krvácení v premenopauze 16krát, normální nález 

na endometriu po předchozím průkazu atypické hyperplazie 2krát, komplexní hyperplazie při metroragii v postmeno

pauze 1krát, residua po porodu 1krát, submukózní propagace leiomyomu 6krát, atrofické endometrium při krvácení v sou

vislosti s EPT 3krát, uterus unicornis u 1 ze 3 žen léčených pro sterilitu a infertilitu, 8krát byla vyloučena patologie děložní 

dutiny při nejasném ultrasonografickém nálezu. U 4 žen nebylo možné provést HSK pro obliteraci kanálku děložního hrdla.  

Závěr: Hysteroskopie provedená v ambulantním režimu výrazně sníží náklady na diagnózu patologií děložní dutiny při 

dobré toleranci výkonu pacientkami. Bude předloženo srovnání s náklady na hysteroskopií při hospitalizaci a na nesprávně 

indikovanou kyretáž. 

Postavení porodní asistentky v systému péče o matku a dítě z pohledu porodní asistentky – 
realita, budoucnost
M. Kameníková, R. Wilhelmová

Gynekologicko-porodnická klinika LF MU a FN Brno

Tak, jak ukazuje historie, změny v porodní asistenci a její budoucnost, se budou odvíjet nejen od aktivit porodních asis

tentek (PA), ale bude třeba i podpory osvícených lékařů. 

Možná vznikne komora porodní asistence ze zákona s povinným členstvím, která by vedla národní registr porodních asi

stentek. Tato by pomohla demonstrovat nezávislost porodní asistentky jako samostatné profese.

Měla by se věnovat pozornost vysvětlení současného výrazu „porodní asistentka“.

Kompetence dle vyhlášky č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků, budou v praxi porodní 

asistentky reálné.

1.  PA poskytuje a zajišťuje péči bez odborného dohledu a bez indikace základní a specializovanou péči těhotným, rodícím 

ženám a šestinedělkám: a) edukuje v oblasti primární a sekundární prevence reprodukčního zdraví, poskytuje pomoc 

v otázkách sociálněprávních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje, b) provádí návštěvy v rodinách těhotných žen 

a šestinedělek a gynekologicky nemocných žen, sleduje jejich zdravotní stav, c) podporuje a edukuje ženu v péči o no

vorozence, včetně podpory kojení a prevence komplikací, d) diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo 

provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje 

jim informace o prevenci komplikací, v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře se specializovanou pů

sobností v oboru gynekologie a porodnictví, e) sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými 

prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu 

v případě zásahu, při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření, f) připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve 

všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze, v neodkladných případech vede 

i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k zá

chraně života nebo zdraví), g) ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky

2.  PA poskytuje bez odborného dohledu a bez indikace péči fyziologickým novorozencům a provádí jejich první ošetření, 

včetně případného zahájení okamžité resuscitace

3.  PA pod přímým vedením lékaře asistuje při komplikovaných porodech, gynekologických výkonech, instrumentuje na 

operačním sále při porodu SC

PA se specializovanou způsobilostí:

pro perioperační péči

pro intenzívní péči

pro intenzívní péči v neonatologiii

pro komunitní péči

















Zkrácená 
informace 

o přípravku 
NuvaRing®   

0,120 mg/0,015 mg,  
vaginální inzert

Složení: NuvaRing® obsahuje 11,7 mg etonogestrelum 
a 2,7 mg ethinylestradiolum. Kroužek uvolňuje za 24 hod. 

průměrně 0,120 mg etonogestrelu a 0,015 mg ethinylestra-
diolu po dobu tří týdnů. Indikace: Kontraceptivum. Dávkování  

a způsob podávání: Žena si může zavádět do pochvy přípravek 
NuvaRing® sama. Lékař by jí měl poradit, jak jej zavádět a jak jej od-

straňovat. K zavádění by si žena měla vybrat polohu, která je pro ni nej-
pohodlnější, např. ve stoje s jednou nohou zvednutou, v dřepu nebo vleže. 

Přípravek NuvaRing® by se měl stlačit a zavést do pochvy tak, aby žena měla 
po zavedení dobrý pocit. Jakmile je přípravek NuvaRing® zaveden, je pone-

chán v pochvě trvale po 3 týdny. Po třech týdnech používání musí být přípravek 
NuvaRing® odstraněn ve stejný den v týdnu, kdy byl zaveden. Po jednotýdenní 

přestávce bez kroužku se zavádí nový kroužek. Kontraindikace: Trombóza (venóz-
ní, arteriální) současná nebo v anamnéze, známá predispozice k venózní nebo ar-

teriální trombóze (kontraindikací může být také přítomnost závažných nebo četných 
rizikových faktorů vedoucích k venózní nebo arteriální trombóze), migréna s fokálními 

neurologickými symptomy v anamnéze, diabetes mellitus s postižením cév, pankreati-
tida současná nebo v anamnéze spojená s těžkou hypetriglyceridémií, závažné onemoc-

nění jater současné nebo v anamnéze, nádory jater (benigní nebo maligní) současné nebo  
v anamnéze, známé malignity pohlavních orgánů nebo prsů nebo podezření na ně, pokud 

jsou ovlivněné pohlavními steroidy, krvácení z pochvy neznámého původu, hypersenzitivita 
na léčivé látky nebo na kteroukoliv ze složek přípravku NuvaRing®. Upozornění/varování: 

Jestliže žena trpí některým ze stavů nebo rizikových faktorů pro užívání kombinovaných per-
orálních antikoncepčních přípravků (COC), měl by být zvážen prospěch z používání přípravku 
NuvaRing® proti možným rizikům. Nejsou dostupné epidemiologické údaje k podávání hormonů 
vaginální cestou. Více informací a další upozornění viz úplná informace o přípravku. Interakce: 
Interakce mezi hormonálními antikoncepčními přípravky a jinými léčivými přípravky může vést ke 
krvácení z průniku a/nebo k selhání antikoncepčního účinku - např. fenytoin, fenobarbital, primi-
don, karbamazepin, rifampicin, patrně také oxkarbazepin, topiramát, felbamát, ritonavir, griseo-
fulvin a přípravky obsahující třezalku. Bylo hlášeno snížení antikoncepčního účinku při léčbě an-
tibiotiky jako je penicilin a tetracyklin. Ženy, které jsou léčeny antibiotiky (s výjimkou amoxicilinu  
a doxycyklinu) by měly používat bariérovou metodu antikoncepce ještě 7 dní po ukončení léčby. 
Na základě farmakokinetických údajů je nepravděpodobné, že by vaginálně podaná antimykotika  
a spermicidy ovlivnily antikoncepční účinnost a bezpečnost přípravku NuvaRing®. Těhoten-
ství a kojení: V průběhu těhotenství není přípravek NuvaRing® indikován. Pokud dojde  
k těhotenství s přípravkem NuvaRing® in situ, pak je třeba kroužek odstranit. Rozsáhlé epidemi-
ologické studie neprokázaly ani zvýšené riziko vzniku vrozených vad u dětí, které se narodily že-
nám užívajícím před těhotenstvím COC, ani teratogenní vliv, když byly COC neúmyslně používány  
v časném těhotenství. Kojení může být estrogeny ovlivněno, poněvadž mohou snížit množství  
a změnit složení mateřského mléka. Proto se obecně nedoporučuje zavést přípravek  

NuvaRing® dříve, než kojící matka úplně odstaví své dítě. Nežádoucí účinky: Nejčastějšími 
nežádoucími účinky uváděnými v klinických studiích s přípravkem NuvaRing® byly bolesti 

hlavy, kolpitida a vaginální výtok, které byly hlášeny u 5 - 6% žen. Další nežádoucí účinky: 
akné, deprese, snížené libido, zvýšení tělesné hmotnosti, nausea, průjem, zvracení, bo-

lesti prsů, bolesti břicha, vypuzení kroužku, nepříjemné pocity ze zavedeného kroužku. 
Více viz úplná informace o přípravku. Balení: Každé balení obsahuje jeden nebo tři 

kroužky. Podmínky uchovávání: Před výdejem: 36 měsíců, při teplotě 2 - 8 ° C.  
V době výdeje: Vydávající napíše na krabičku datum jejího prodeje. Krou-

žek by neměl být zaváděn po datu expirace nebo čtyři měsíce po datu  
prodeje. Po výdeji: 4 měsíce, neuchovávejte při teplotách vyšších než 

30 ° C. Držitel rozhodnutí o registraci: N.V. Organon, P.O. Box 20,  
5340 BH Oss, Nizozemsko. Registrační číslo: 17/408/07-C 

Datum registrace: 4. 7. 2007
Další informace naleznete v úplné informaci o přípravku. Přípravek 

je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění.

je pohodlný antikoncepční kroužek,  
který si aplikuje žena sama do vaginy              

jednou měsíčně
 Vysoká antikoncepční spolehlivost 1,2

 Nízké dávky hormonů
 Výborná kontrola cyklu 1,2,3

 Jednoduchá a diskrétní metoda v rukou ženy
 Nízký výskyt nežádoucích účinků 1

 Pohodlná antikoncepce, kterou ženy milují 1,4,5
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5.  Szarewski A. High acceptability and satisfaction with NuvaRing® use.Eur J Contracept Reprod Health Care. 2002;7(Suppl 2):31-36.
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Zkrácená informace o přípravku:

HARMONET®. Složení: Jedna obalená tableta obsahuje 
Ethinylestradiolum 0,020 mg, Gestodenum 0,075 mg. Indikace: 
Prevence otěhotnění. Kontraindikace: Trombóza hlubokých žil 
a tromboembolie (nyní nebo v minulosti). Onemocnění cereb-
rovaskulárních nebo koronárních arterií. Trombogenní valvulo-
patie. Trombogenní poruchy srdeční frekvence. Dědičná nebo 
získaná trombofilie. Bolest hlavy s fokálními neurologickými 
symptomy, jako aura. Jaterní adenom nebo karcinom nebo akut-
ní jaterní onemocnění, dokud se jaterní funkce nevrátí do nor-
málu. Diabetes s cévními změnami. Nezvládnutelná hyperten-
ze. Diagnostikovaný nebo suspektní karcinom prsu, nebo jiný 
diagnostikovaný nebo suspektní estrogen-dependentní nádor. 
Vaginální krvácení neznámé etiologie. Diagnostikované nebo 
suspektní těhotenství. Přecitlivělost na některou z komponent 
přípravku HARMONET®. Upozornění/Varování: Ženy, které 
užívají HARMONET®, nesmí kouřit. Užívání jakékoli perorální 
antikoncepce s sebou nese zvýšené riziko venózních a arteri-
álních trombotických a tromboembolických příhod, očních lézí, 
hypertenze, karcinomu reprodukčních orgánů, novotvarů jater, 
bolesti hlavy/migrény, deprese, poruchy metabolismu tuků 
a cukrů. Viz úplná informace o léku. Nežádoucí účinky: Zánět 
pochvy včetně vaginální kandidózy. Poruchy nálady, včetně 
deprese; změny libida. Bolest hlavy, včetně migrény. Nervozita; 
závratě. Nauzea, zvracení, bolest břicha. Akné. Krvácení 
z průniku/špinění. Bolest prsů; citlivost prsů; zvětšení prsů; 
výtok; dysmenorhoea, změna menstruačního krvácení; změna 
ektropia děložního čípku a sekrece; amenorhoea. Zadržování 
tekutin/edém. Změny tělesné hmotnosti (zvýšení i snížení). Viz 
úplná informace o léku. Interakce: Snížené hladiny ethiny-
lestradiolu (EE) v séru mohou být příčinou zvýšené incidence 
krvácení z průniku a menstruačních nepravidelností a mohou 
snižovat účinnost přípravku HARMONET®. Látky, které mohou 
snižovat hladinu EE v séru jsou např. laxativa, látky indukující 
jaterní mikrosomální enzymy, např. rifampicin, rifabutin, barbi-
turáty, primidon, fenylbutazon, fenytoin, dexametazon, griseo-
fulvin, topiramát, některé inhibitory proteáz, modafinil, třezalka 
tečkovaná (Hypericum perforatum) a ritonavir, některá antibi-
otika (např. ampicilin a ostatní peniciliny, tetracykliny). Látky, 
které mohou zvyšovat hladinu EE v séru jsou např. atorvastatin, 
kompetitivní inhibitory sulfationu ve stěně GIT, např. kyselina 
askorbová a paracetamol, látky inhibující isoenzymy cytochro-
mu P450 jako indinavir, flukonazol a troleandomycin. Viz úplná 
informace o léku. Balení: 3x21 tbl. Dávkování: Jedna tableta 
denně v daném pořadí po dobu 21 dní, přibližně ve stejnou 
denní dobu. Poté sedmidenní přestávka. Viz úplná informace 
o léku. Riziko závislosti: Nevzniká ani při dlouhodobém podá-
vání. Držitel rozhodnutí o registraci: Wyeth-Lederle Pharma 
GmbH, Storchengasse 1, A-1150 Wien, Rakousko. Registrační 
číslo: 17/058/99 – C. Podmínky uchovávání: Uchovávejte při 
teplotě do 25°C v původním obalu a v krabičce. Uchovávejte 
mimo dosah a dohled dětí. Datum revize textu: 22. 3. 2006. 

Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek není 
hrazen z veřejného zdravotního pojištění.
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PA se specializovanou způsobilostí pro komunitní péči − poskytování primární péče, integrované péče a preventivně za

měřené péče o ženy, novorozence, jejich rodiny a skupiny osob ve vlastním sociálním prostředí. Přitom zajišťuje bez odbor

ného dohledu a indikace:

komplexně analyzuje zdravotní a sociální situaci žen, novorozenců a jejich rodin z hlediska koordinace spolupracuje s od

povědnými orgány

hodnotí zdravotní rizika skupiny osob z hlediska reprodukčního zdraví žen a novorozenců a podílí se na sestavování pri

orit jejich řešení na základě epidemiologických a statistických dat a výsledků výzkumů, připravuje a realizuje projekty 

podpory zdraví žen

provádí poradenskou činnost v oblasti reprodukčního zdraví a plánovaného rodičovství, STD, epidemiologické ochrany 

a sexuálního zneužívání

Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví:

se podílí na vytváření bezpečného a vhodného prostředí a eliminaci existujících rizik z hlediska reprodukčního zdraví 

a zdraví žen a novorozenců

zajišťuje cílené preventivní programy, včetně zajištění screeningu

Bez odborného dohledu na základě indikace lékaře se specializací provádí ultrazvukové vyšetření plodu. Z dlouhodobého 

hlediska by mohly vzniknout domy či centra pro podporu a povznesení reprodukčního zdraví žen a jejich rodin, kde by pra

covaly univerzitně vzdělané porodní asistentky s profesionální způsobilostí a kompetencemi podpořenými změněnou le

gislativou i dostatečně inovovaným bodovým systémem v souvislosti s hrazením jimi poskytované péče. Bude nutné vytyčit 

hlavní problematické faktory, které brání dalšímu rozvoji výuky porodní asistence v České republice tak, aby byla v sou

ladu jak s Boloňským procesem, tak se směrnicemi EU pro vzdělávání porodních asistentek (80/154 EEC), ale i výsledky vý

zkumu v porodní asistenci. Vytyčené hlavní faktory, které brání naplnění požadavku Mnichovské deklarace z roku 2000 (jíž 

je Česká republika signatářem), tedy vzdělávat studentky tak, aby mohly v praxi využít plně svůj pracovní potenciál profese 

porodní asistence a pracovat dle kompetencí stanovených ve vyhlášce 424/2004 Sb., jsou:

výzkum – zdroje pro hledání výzkumných prací, kritické hodnocení výzkumných prací, využití výsledků výzkumu v praxi, 

zvýšení jazykové kompetence pro schopnost pracovat s cizojazyčnými texty

zvýšení právní kompetence jak vyučujících tak studentek, je nutné zařadit výuku právních aspektů v porodní asistenci 

do studijních plánů

školy se potýkají s nedostatkem financí na nákup výukových pomůcek

studentky porodní asistence by měly být vyučovány především porodními asistentkami s vysokoškolským vzděláním, 

nikoli vysoce vysokoškolsky vzdělanými odborníky z jiných oblastí zdravotnictví

všechny vyučující se shodly na potřebě sjednotit kuriculum a terminologii pro porodní asistenci, chybí jasně stanovené 

standardy pro výuku v porodní asistenci

osnovy by měly být zaměřeny zejména na primární péči a prevenci a na těhotenství, porod a šestinedělí jako na fyziolo

gické procesy

je kritický nedostatek míst praktického výcviku, pro samostatnou činnost porodní asistentky v komunitním prostředí 

(v primární péči). V České republice v podstatě neexistuje místo, kde by mohla být vyučována praktická péče poskyto

vaná porodními asistentkami v komunitním prostředí. Ministerstvo zdravotnictví by v souladu s Mnichovskou deklarací 

a požadavky směrnic EU mělo podpořit především legislativně vznik praxí porodních asistentek, v kterých by se mohly 

vzdělávat studentky porodní asistence a tak byl dán základ obnovení komunitní praktické péče poskytované porodními 

asistentkami v komunitním prostředí (chybí modely primární péče v oboru).

systém financování péče poskytované porodní asistentkou je nastaven pouze na minimální počet výkonů hrazených pojiš

ťovnou, čímž se výkon profese stává ekonomicky podhodnoceným a PA je odkázána na přímou platbu od klientky. Tento 

stav vede k nerovnocenným podmínkám výkonu nezávislé praxe porodní asistentky na trhu práce. Chybí politická vůle 

k přijetí nového bodového systému.

V Evropské unii patří porodní asistentka mezi regulovaná povolání. Členské státy jsou povinny upravit systém vzdělávání 

a výkonu tohoto povolání podle směrnice, aby byl zajištěn volný pohyb pracovních sil.

Co se týče volby způsobu porodu, určitě v budoucnu budou v nabídce nemocnic ambulantní porody, ale bude se rodit 

i v porodních domech i doma. Bude určitě patrná snaha o návrat k původní filozofii porodu a k holistickému pojetí osobnosti 

rodičky i úctě k rodící se bytosti, ale také k původní filozofii poslání porodní báby s těžištěm v primární péči a prevenci.

Všechny tyto snahy se však budou prosazovat velmi pomalu a obtížně.
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Řešení stressové inkontinence metodou TVT-O – pohled sestry
D. Pliskvová, K. Dofková

Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno

Močová inkontinence je poměrně častým onemocněním, jež působí ženě potíže nejen zdravotní, ale především psychické 

a společenské. Rizikovým faktorem vzniku inkontinence je mimo jiné porucha inervace svalstva pánevního dna způsobená 

vaginálním porodem. Prvním krokem k řešení je, aby se žena se svým problémem svěřila. Následuje urodynamické vyšet

ření – funkční diagnostika, která určí typ dané inkontinence. Toto vyšetření zahrnuje i podrobnou anamnézu. Diagnosticky 

významné informace žena uvede v urologickém dotazníku, ev. mikčním deníku. Funkční diagnostika je soubor metod, jež na 

základě fyzikálních principů měří objemy, tlaky a průtoky. Tato hodnotí transport moči a jeho poruchy. Diagnostika je jedním 

se základních předpokladů úspěchu metody. Je nutné zdůraznit, že dalším významným faktorem je účinná edukace ženy 

lékařem a sestrou. Na našem pracovišti jsou vytvořeny podmínky řešit stressovou inkontinenci komplexně – to je možnost 

diagnostiky i operačního řešení. Předoperační i pooperační doba je plně v kompetenci sestry. Představuje přípravu ženy 

k operaci, přípravu operačního sálu včetně instrumentária a pooperační ošetřovatelskou péči o ženu s důrazem na edukaci.  

V přednášce uvádíme záznam z průběhu miniinvazivní operace metodou TVTO. Při výkonu v celkové anestezii je okolí 

močové trubice zpevněno speciální páskou. Samotný výkon včetně bezprostřední předoperační přípravy trvá cca 30 min. 

Po výkonu pacientka zůstává na lůžku 3−4 hodiny v našem zařízení, poté odchází s doprovodem domů, následující den se 

dostaví k odstranění tamponády z pochvy. K další kontrole v případě nekomplikovaného pooperačního průběhu přichází za 

10 dnů. Metoda TVT − obturator system je účinným řešením tabuizovaného problému ženy. Problému, které psychicky ženu 

mutiluje a společensky vyřazuje. Významným přínosem uvedené metody je i to, že nezatěžuje ženu hospitalizací.

Jak dále v léčbě rekurentní vulvovaginální kandidózy?
J. Špaček

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Rekurentní vulvovaginální kandidóza (RVVK) je definovaná 4 a více mikrobiologicky potvrzenými atakami během 1 roku. 

Názory na její etiopatogenezi vycházejí jednak z možnosti reinfekce nebo relapsu. Analýza výsledků dlouhodobě sledova

ného souboru pacientek s mikrobiologicky potvrzenou rekurentní vulvovaginální kandidózou ukazuje na extrémně vzácný 

výskyt klasických rizikových faktorů. Výjimkou je antibiotická léčba a těhotenství, které naopak bývají spouštěcím faktorem 

těchto obtíží. U kultivačně pozitivních atak RVVK jsou zánětlivé změny často minimální nebo úplně absentují − jedná se tedy 

spíše o určitou formu vulvovaginálního diskomfortu kandidového původu. Signifikantně nižší produkce progesteronu u paci

entek s RVVK oproti zdravým kontrolám naznačuje možnou spojitost mezi narušeným hormonálním stavem a jednou z příčin 

tohoto onemocnění. S ohledem na možnost bezpříznakového vaginálního nosičství u části populace by neměla být cílem 

léčby RVVK eliminace kvasinek za každou cenu, ale naopak i možnost navození určité tolerance. Na prvním místě je vždy 

nutné klást důraz na příznivé ovlivnění kvality života a ne za každou cenu vytvářet sterilní prostředí tam, kde primárně nee

xistuje. Část pacientek se upíná k závěrům mikrobiologického vyšetření a pozitivní kultivace pro ně znamená vždy nemoc. 

Léčebné možnosti:

1.  Antimykotická léčba − prvořadou otázkou, kterou vždy řešíme, je aktuální nutnost nasazení antimykotik. Často je nutná 

dlouhodobá terapie, která se skládá z indukční a udržovací fáze, jejíž snahou je zabránit další atace. Jednorázová profy

laxe je logická zejména u pacientek, které mají obtíže v závislosti na antibioticích.

2.  Hormonální léčba − v souvislosti se statisticky významně sníženou produkcí progesteronu, která byla v našem souboru 

pacientek s RVVK prokázána, koresponduje i možnost léčebné aplikace gestagenů (Provera, DepoProvera). Je však 

třeba zdůraznit, že se musí jednat o dlouhodobou aplikaci, která se z počátku bez antimykotické profylaxe neobejde.

3.  Imunoterapie − představuje samostatnou oblast, jež si zasluhuje větší pozornost i v budoucnosti. Zatímco se ještě ne

dávno RVVK dávala do souvislosti s lokální alergickou reakcí nebo imunodeficitem, v dnešním pohledu dominuje role 

nepřiměřeně reagujícího epitelu a jím aktivovaných efektorů přirozené imunity. Pokud budou nalezeny u žen s RVVK 

rozdíly v imunitní reaktivitě, půjde nejspíše o faktory přirozené imunity, například genetické rozdíly (polymorfizmus) 

struktur reagujících s kvasinkami, tzv. tolllike receptorů, pomocí nichž buňky přirozené imunity (neutrofily, makrofágy, 

dendritické buňky) identifikují charakteristické mikrobiální znaky. Studie zkoumající vliv modulace specifické protikva

sinkové imunity u žen s RVVK (různé formy imunizace či hyposenzibilizace kvasinkovými antigeny) nepřinesly vždy pře

svědčivé ani reprodukovatelné výsledky. S ohledem na současnou představu o minimální roli specifických efektorů imu

nity (protilátky, lymfocyty T) selhávání specifické imunoterapie nepřekvapuje a asi nelze počítat s jejím širším využitím.
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4.  Úprava a nastavení životního prostředí − vychází jednak z omezení příjmu glycidů a na druhé straně příjmu potravin 

s probiotiky. V každém případě by pacientky s RVVK měly být vždy obeznámeny s charakterem tohoto onemocnění.

5.  Enzymoterapie, podpůrná léčba − jako slibné doplnění antimykotické léčby se jeví Wobenzym 2krát 8 drg. po dobu 

10 týdnů. Podpůrná léčba je založena na dlouhodobé suplementaci stopových prvků a vitaminoterapii. Jako racionální 

se jeví zejména podávání zinku. 

7.  Oblečení, životní styl − oblast zevního genitálu je z hlediska vzniku diskomfortu velmi vulnerabilní a proto těmto paci

entkám zásadně doporučujeme volnější styl oblékání a přírodní materiály. Naopak těsné oblečení a umělé materiály jsou 

považovány za predispoziční faktor pro RVVK. Důležitou součástí životosprávy je i přiměřená pohybová aktivita a sport. 

9.  Péče o tělesnou hygienu − v rámci péče o pacientky s RVVK je také logická otázka intimní hygieny. Nároky na snesitelnost 

hygienických prostředků jsou v této oblasti větší než na jiných částech těla. Velmi dobré zkušenosti jsou u RVVK zejména 

s tekutým gelem Saforelle. Dynaphytol (extrakt z lopuchu), který obsahuje, má antipruriginózní a zklidňující účinek, což je 

vnímáno velmi pozitivně. Navíc působí protizánětlivě, bakteriostaticky a mykostaticky. Navozuje jemně alkalické prostředí 

[pH = 8], které je vhodné zejména z hlediska vzniku nepříznivého pH pro růst kvasinek (optimální pH pro produkci aktivní 

kyselé proteázy C. albicans je 4,0 až 4,5, to jest pH normálního poševního prostředí, které také nejčastěji VVK provází). 

10. Psychoterapie − vzhledem k tomu, že se jedná o recidivující a dlouhodobé obtíže, má správný psychologický přístup zcela 

zásadní význam. Vždy bychom se měli také u těchto pacientek zamýšlet i nad individuálním stupněm vnímání obtíží. Smysl této 

otázky vyvstává zejména vůči možnosti bezpříznakového nosičství. Zejména v případě chronického diskomfortu je třeba zo

hledňovat i psychosomatické hledisko. Prokážemeli, že se skutečně jedná o RVVK, je třeba pacientku co nejvíce poučit. Na to 

může potom ona sama navázat celou řadou opatření – životní styl, oblékání, strava, atd., což může mít jenom pozitivní účinek.

Závěr: Rekurentní vulvovaginální kandidóza představuje i v dnešní době terapeutický problém. Zánětlivé změny jsou často 

minimální nebo úplně absentují a mnohdy se jedná spíše o opakující se vulvovaginální diskomfort kvasinkového původu. 

Správný léčebný přístup má však vždy zohledňovat i momentální kvalitu života. A v tomto máme právě u těchto pacientek 

velké rezervy a možnosti celé řady podpůrných opatření. Tím spíše by se naše léčba neměla omezovat pouze na opako

vanou aplikaci antimykotik, jejichž skutečná potřeba bude při komplexním pojetí této problematiky mnohem nižší.

Akutní nekróza střeva měsíc po císařském řezu (kazuistika)
B. Zmrhalová, J. Záhumenský, J. Horák, M. Krčmář, O. Šottner, M. Halaška

Gynekologicko-porodnická klinika I. LF UK a FN Na Bulovce, Praha

Autoři ve své kazuistice poukazují na neobvyklou akutní komplikaci po císařském řezu. 28 dní po operaci byla přijata pa

cientka s klinickými příznaky akutního břicha bez laboratorních příznaků. Akutní laparoskopie a následná laparotomická 

operace prokázala nekrózu střeva při strangulaci o adhezivní pruh vedoucí od přední děložní stěny k nástěnnému peri

toneu. Byla provedena resekce nekrotické části střeva s anastomózou end to end. Pacientka byla 5. den po operaci pro

puštěna do ambulantní péče. Kazuistikou chtějí autoři poukázat, že i na tyto neobvyklé život ohrožující komplikace je nutno 

myslet při změkčování indikací k císařským řezům.

Involuce fetálního tymu jako ultrazvukový marker
M. Kacerovský

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Syndrom fetální zánětlivé odpovědi (FIRS – fetal inflammatory response syndrom) je subklinický stav plodu charakterizovaný ak

tivací fetálního imunitního systému vyvolávající zvýšení hladin proinflamatorních cytokinů. FIRS je přísně spojen s předčasným 

porodem, konkrétně s předčasným odtokem plodové vody. Je doprovázen zvýšením perinatální morbidity a mortality, a to nezá

visle na gestačním stáří plodu. V minulosti byl FIRS diagnostikován elevací hladin specifických cytokinů (zejména interleukinu 6) 

v plodové vodě, nebo krvi plodu. Dnes je potvrzen zvýšením hladiny interleukinu 6 v plodové vodě, či krvi plodu (IL6 ≥ 11 pg/ ml), 

nebo histologickým průkazem funizitidy, event. obojím. Subklinicky probíhající intraamniální infekce aktivuje hypotalamohypofy

zárníadrenální osu a vyplavené steroidní hormony jsou zodpovědné za akutní involuci tymu. Intrauterinní infekce aktivující fetální 

produkci proinflamatorních cytokinů vede však i k závažnému perinatálnímu postižení plodu. Zejména k postižení bílé hmoty 

mozku, což se na nezralém terénu fetálního mozku prezentuje periventrikulární leukomalacií. Ta je spojena s rozmanitými neuro

logickými postiženími plodu, nevyjímaje dětskou mozkovou obrnu. Včasná a přesná detekce intrauterinní infekce je proto v sou

časném porodnictví nesmírně důležitá. Současné diagnostické možnosti intraamniální infekce jsou velmi omezené a vázané na 
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invazivní diagnostické metody (odběr vzorku plodové vody transabdominální amniocentézou). Konkrétní možnosti zahrnují kul

tivaci plodové vody (metoda časově velmi náročná), či stanovení počtu leukocytů, hladiny glukózy a laktátu v plodové vodě. Vý

sledky však nejsou příliš senzitivní a specifické. Celosvětově běžné stanovení hladiny interleukinu 6 v plodové vodě, který má 

velkou specificitu a senzitivitu, není stále v našich podmínkách standardem. Běžné používaný Creaktivní protein z krve matky 

je opět marker s nízkou senzitivitou (62,5 %) a specificitou (57 %). Diagnostický a terapeutický postup u pacientek s PPROM zů

stává tedy většinou odvislý od gestačního stáří plodu a hodnot zánětlivých markerů z krve matky (Creaktivní protein, leukocyty). 

Je nutné nalézt neinvazivní diagnostickou metodu, finančně a medicínsky dostupnou, umožňují predikci subklinicky probíhající 

infekce dříve, než dojde k rozvoji FIRS. Některé studie prokázaly, že velikost tymu plodu je významně snížena u předčasně na

rozených dětí matek se subklinickou chorioamniitidou. U plodů matek s histologicky potvrzenou chorioamniitidou jsou nalézány 

tyto morfologické změny v tymu: pokles orgánového volumu, redukce poměru velikosti kůry a dřeně, změny vztahu mezi paren

chymem a intersticiální tkání tymu, redukce počtu tymocytů, infiltrace Hassalovo tělísek monocyty a makrofágy. Akutní stresová 

involuce tymu je nastartována aktivací hypotalamohypofýzoadrenální osy a uvolněné kortikosteroidy iniciují apoptózu kortikál

ních tymocytů. Jeli stimul setrvalý, vede k progresivnímu smrštění kůry tymu v úzký lem. Yinon ve své studii potvrdil zmenšení 

obvodu tymu jako vysoce senzitivní marker subklinické chorioamniitidy. Oproti práci Zalela, který měřil obvod tymu, jsme se roz

hodli použít jen příčný rozměr tymu, neboť ten lze na rozdíl od obvodu tymu velmi dobře definovat.

Ruptura děložního rohu, heterotopická nidace po IVF et ET: kazuistika
I. Michalec, K. Andělová, L. Ševčík, O. Šimetka

Porodnicko-gynekologická klinika FNsP Ostrava

Ektopická gravidita je významnou komplikací při koncepci z programu IVF et ET, kdy incidence ektopické gravidity se významně 

liší s technikou zavádění embrya (midfundal versus a deep fundal transfer technique). Kazuistika pojednává o děložní ruptuře při 

porodu císařským řezem u 43leté rodičky z indikace předčasného porodu ve 26. tg při dvojčetné graviditě, kdy jedno plodové vejce 

nidovalo v levém děložním rohu, s následnou dramatickou poporodní hysterektomií s rozvojem šokového stavu a syndromu DIC. 

Podpora přímé výuky na porodnické a gynekologické klinice LF UK a FN v Hradci Králové
I. Kalousek

Porodnická a gynekologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Autor se ve své práci věnuje metodice podpory přímé výuky na gynekologické a porodnické klinice LF UK a FN v Hradci 

Králové. Představuje vlastní tvorbu multimediálních výukových CD za podpory grantu FRVŠ a jejich využití při výuce oboru. 

Dále popisuje význam a techniku přímých přenosů z operačních sálů jako nedílné součásti výukového programu. Pozornost 

zaměřuje na záznam přednášek, jejich využití v pregraduální přípravě studentů lékařství a exportu dat na vlastní doménu.

1.  Multimediální výuková CD − tvorbou multimediálních výukových CD se autor systematicky zabývá 3 roky. Použité tech

nologie jsou z větší části podporovány granty FRVŠ. V současné době mají posluchači k dispozici 3 výuková CD. Jedná 

se o kompilace s tématikou operační léčby stresové inkontinence, dále tématikou hyperaktivního močového měchýře 

a základů gynekologické endoskopie. Samostudium tohoto materiálu připraví studenty ke konfrontaci s přímými přenosy 

z operačních sálů a umožní jim diferencovat výukový materiál od reality práce operatéra včetně okamžité rozvahy při jed

notlivých operačních výkonech a řešení vzniklých komplikací. Kompilace jsou vyexportovány na vlastní webovou stránku 

a jsou tak volně přístupné pro celé spektrum posluchačů LF.

2.  Přímé přenosy z operačního sálu − od roku 2003 využíváme k podpoře přímé výuky online přenosy z operačních sálů kli

niky. Systém využívá stávající datovou síť a umožňuje obousměrnou komunikaci mezi auditoriem a operatérem. Přenos 

moderuje asistent, který přestávky mezi jednotlivými výkony vyplňuje offline záznamy a teoretickými poznatky. Kapacita 

datového toku umožňuje přenosy v DVD kvalitě. Tento systém podpory přímé výuky je velmi kladně hodnocen ze strany 

českých i zahraničních posluchačů.

3.  Záznam přednášek − další aktivitou je kvalitní záznam přednášek. Po editaci je možné tyto produkty umístit na lokální kli

nický server, na výukové multimediální CD nebo na webovou stránku. Při této tvorbě úzce spolupracujeme s fakultou in

formatiky Univerzity Hradec Králové.

4.  Export výukového materiálu na internetové stránky − učitelé katedry mohou dle vlastního uvážení a na bázi dobrovolnosti 

zveřejňovat svůj výukový materiál na doméně www.gynpro.eu. Na tuto stránku jsou exportována multimediální CD, jednot

livé výukové filmy, prezentace a další studijní materiál. Vše je volně přístupné širokému portfoliu posluchačů.



1. NÁZEV P!ÍPRAVKU
MIRENA 

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLO"ENÍ
Lé!ivá látka: Levonorgestrelum  52 mg v 1 intrauterinním inzertu
Po!áte!ní rychlost uvol"ování je 20 µg/24 hodin
Pomocné látky viz 6.1

3. LÉKOVÁ FORMA
Intrauterinní inzert
Levonorgestrelov# intrauterinní inzert je tvo$en z bílého a% tém&$ bílého jádra krytého nepr'hlednou membránou,
umíst&ného na vertikální !ásti t&líska ve tvaru T. T&lísko ve tvaru T má na jednom konci smy!ku,  na druhém
konci dv& horizontální raménka. Ke smy!ce jsou p$ipojena vlákna pro vyjmutí. Vertikální !ást intrauterinního
systému je umíst&na v zavád&cí trubi!ce na konci zavad&!e. Systém a zavad&! neobsahují viditelné ne!istoty. 

4. KLINICKÉ ÚDAJE
4.1 Terapeutické indikace 
Kontracepce 
Idiopatická menoragie
Ochrana endometria p$ed hyperplazií b&hem hormonální substitu!ní lé!by estrogeny
4.2 Dávkování a zp#sob podání 
Mirena zavedená do d&lo%ní dutiny (viz 6.6) je ú!inná po dobu 5 let.
Po!áte!ní rychlost uvol"ování levonorgestrelu po zavedení je p$ibli%n& 20 µg /24 hodin a po p&ti letech klesne
na 11 µg/24 hodin. Pr'm&rná rychlost uvol"ování v pr'b&hu p&ti let je 14 µg/24 hodin.
U %en, které u%ívají hormonální substitu!ní terapii, m'%e b#t Mirena kombinována s orálními nebo transdermál-
ními estrogenov#mi p$ípravky bez progestagen'.

• Zavedení a odstran$ní/v%m$na 
U fertilních %en se má Mirena zavést do d&lo%ní dutiny b&hem prvních sedmi dn' od za!átku menstruace.
Systém lze nahradit nov#m kdykoli b&hem cyklu. Systém lze rovn&% zavést ihned po interrupci provedené v I.
trimestru gravidity. 
Po porodu je nutno odlo%it zavedení a% po kompletní involuci d&lohy, v%dy v(ak a% po ukon!ení (estined&lí.
Jestli%e dochází k involuci d&lohy pomaleji, je nutno zvá%it odlo%ení zavedení a%  na 12. t#den po porodu. 
V p$ípad& obtí%ného zavád&ní a/nebo neobvyklé bolesti !i krvácení b&hem nebo následn& po zavedení, m&lo
by b#t neprodlen& provedeno fyzikální a ultrasonografické vy(et$ení k vylou!ení perforace.
P$i pou%ití v indikaci ochrany endometria b&hem substitu!ní terapie estrogeny, m'%e b#t Mirena u nemen -
struu  jících %en zavedena kdykoliv, jinak b&hem posledních dn' menstrua!ního krvácení nebo krvácení z odn&tí.
Doporu!uje se, aby Mirenu aplikoval léka$, kter# má ji% zku(enosti s jejím zavád&ním a/nebo léka$ v této oblasti
dostate!n& pro(kolen#.
Mirena se odstra"uje jemn#m tahem za vlákna pomocí kle(tí. Nejsou-li vlákna viditelná a systém je v d&loze,
pak jej lze vyjmout pomocí úzkého peánu, co% si m'%e vy%ádat dilataci d&lo%ního hrdla. 
Systém se musí odstranit po 5 letech. Pokud si pacientka p$eje i nadále tuto metodu kontracepce pou%ívat, lze
sou!asn& zavést nov# systém. 
Pokud si pacientka nep$eje ot&hotn&t, vyjmutí systému by m&lo b#t provedeno u fertilních %en b&hem  men struace,
pokud se menstrua!ní krvácení dostavuje. Jestli%e se systém odstraní v polovin& cyklu a doty!ná %ena m&la
b&hem p$edcházejícího t#dne pohlavní styk, potom vzniká mo%nost ot&hotn&ní, pokud se ihned po odstran&ní
starého systému nezavede nov#.

• Návod k pou&ití p'ípravku a zacházení s ním
Mirena se dodává ve sterilním obalu, kter# smí b#t otev$en a% bezprost$edn& p$ed zavedením. P$i  manipulaci
s t&lískem je nutné zachovávat zásady asepse. Jestli%e je sterilní obal poru(en, p$ípravek musí b#t zlikvidován
4.3 Kontraindikace
T&hotenství nebo p$edpokládané t&hotenství
Sou!asné nebo rekurentní infekce v oblasti pánve 
Zán&ty v oblasti genitálu
Poporodní endometritis
Infikovan# potrat b&hem posledních 3 m&síc' 
Cervicitida
Cervikální dysplazie
Zhoubné bujení d&lohy nebo d&lo%ního hrdla 
Prokázané nebo suspektní progestagen-dependentní tumory (nap$. karcinom prsu) (viz. bod 4.4.)*.
Diagnosticky neobjasn&né abnormální d&lo%ní krvácení
Vrozené nebo získané anomálie d&lohy v!etn& fibroid', pokud deformují d&lo%ní dutinu 
Stavy vedoucí ke zv#(ené vnímavosti k infekcím
Akutní onemocn&ní jater nebo tumory jater
P$ecitliv&lost na n&kterou slo%ku p$ípravku

4.4 Zvlá(tní upozorn$ní a opat'ení pro pou&ití
Trpí-li %ena n&kter#m z následujících onemocn&ní nebo objeví-li se n&které z t&chto onemocn&ní u %eny s ji%
zavedenou Mirenou, je nutno postupovat velmi opatrn& a konzultovat  specialistu  nebo zvá%it mo%nost vyjmutí
t&líska: 
– migréna, fokální migrenózní záchvaty s asymetrickou ztrátou zorného pole nebo jiné symptomy p$echodné
cerebrální ischémie
– neobvykle silná bolest hlavy 
– %loutenka 
– v#razné zv#(ení krevního tlaku 
– záva%ná arteriální onemocn&ní jako nap$íklad mrtvice nebo infarkt myokardu
N&které nedávno provedené epidemiologické studie ukazují, %e u %en, které u%ívají pilulky obsahující pouze pro -
gestagen, m'%e b#t lehce zv#(ené riziko venózního tromboembolismu. Tyto v#sledky v(ak nejsou statisticky v#z-
namné. Pokud se v(ak objeví známky trombózy, je nutné provést okam%it& p$íslu(ná diagnostická a lé!ebná
opat$ení. Známky venózní nebo arteriální trombózy jsou: jednostranná bolest a (nebo) otok dolní kon!etiny, náhle
vzniklá v#razná bolest na hrudníku, která se m'%e (nebo nemusí) (í$it do levé pa%e, náhle vzniklá du(nost nebo
záchvat ka(le, jakákoliv neobvyklá, silná, dlouhotrvající bolest hlavy, !áste!ná nebo úplná ztráta vid&ní, diplopie,
set$elá v#slovnost nebo afázie, závra), kolaps s lokálními záchvaty, p$ípadn& bez záchvat', slabost nebo ztráta
citlivosti jedné strany t&la nebo jednotliv#ch !ástí t&la, poruchy motoriky, „akutní b$icho“. Symptomy nebo známky
retinální trombózy jsou nevysv&tlitelná úplná nebo !áste!ná ztráta zraku, proptóza nebo diplopie, edém papily
nebo po(kození retinálních cév. 
Dosud není jednotn# názor na  roli varikózních %il a povrchové tromboflebitidy p$i vzniku hluboké %ilní tromboem-
bolie.
S opatrností m'%e b#t Mirena pou%ita u %en s vrozen#m onemocn&ním srdce nebo s chlopenními vadami, kde
existuje riziko bakteriální endokarditidy. P$i zavád&ní nebo vyjímání nitrod&lo%ního systému by m&la b#t u t&chto
pacientek zaji(t&na antibiotická profylaxe. 
Levonorgestrel v mal#ch dávkách m'%e ovlivnit glukózovou toleranci. U diabeti!ek, kter#m byla Mirena zavedena,
je proto t$eba sledovat glykémie. Obecn& v(ak není t$eba u t&chto diabeti!ek m&nit terapeutick# re%im.
Nepravidelné menstrua!ní krvácení m'%e skr#vat n&které symptomy a známky endometriálního karcinomu
nebo polyp'. V t&chto p$ípadech je nutné zvá%it dal(í diagnostická opat$ení.
Mirena není metodou první volby u %en, které dosud nebyly t&hotné a u postmenopauzálních %en s pokro!ilou
atrofií d&lohy.
Karcinom prsu*
Metaanal#za 54 epidemiologick#ch studií ukázala, %e u %en u%ívajících kombinovanou perorální antikoncepci
(COC), zejména estrogen-progestagenové p$ípravky, existuje mírn& zv#(ené relativní riziko (RR=1,24) karcinomu
prsu. Tento nár'st rizika postupn& mizí  v pr'b&hu 10 let po vysazení kombinované perorální antikoncepce. Vzh-
ledem k tomu, %e karcinom prsu je vzácn# u %en mlad(ích 40 let, absolutní nár'st po!tu p$ípad' diagnostiko-
vaného karcinomu prsu u sou!asn#ch nebo nedávn#ch u%ivatelek kombinované perorální antikoncepce je mal#.
Riziko vzniku karcinomu prsu u u%ivatelek pouze progestagenové perorální antikoncepce je pravd&podobn& ste-
jného stupn& jako  riziko spojené s kombinovanou perorální antikoncepcí.
Pro p$ípravky obsahující pouze progestagen je d'kaz zalo%en na mnohem men(í populaci u%ivatelek a je proto
mén& p$esv&d!iv# ne% pro kombinovanou perorální antikoncepci. Tyto studie neposkytují d'kaz kauzality. P$í!i-
nou pozorovaného zv#(ení rizika m'%e b#t !asn&j(í diagnóza karcinomu prsu u u%ivatelek orální antikoncepce,
biologick# ú!inek antikoncepce nebo kombinace obojího. Karcinom prsu diagnostikovan# u sou!asn#ch nebo
minul#ch u%ivatelek b#vá klinicky mén& pokro!il# ne% u %en, které antikoncepci nikdy neu%ívaly.
Jeliko% biologick# efekt hormon' nem'%e b#t vylou!en, je t$eba v  p$ípad&, %e je v pr'b&hu lé!by Mirenou diagno -
stikována hormon-dependentní malignita (nap$. karcinom prsu), pe!liv& individuáln& posoudit rizika a prosp&chy
lé!by a zvá%it její vyjmutí.

• Léka'ské vy(et'ení / sledování
P$ed zavedením je t$eba pacientku informovat o ú!innosti Mireny i o riziku a ne%ádoucích ú!incích spojen#ch
s její aplikací. Musí se provést gynekologické vy(et$ení, vy(et$ení prs' a cervikální st&r. Musí se vylou!it t&hoten-
ství a choroby p$enosné pohlavním stykem. Ve(keré  infekce pohlavního ústrojí musí b#t vylé!eny. Dále je t$eba
ur!it polohu d&lohy a velikost d&lo%ní dutiny. Umíst&ní Mireny v d&lo%ním fundu je velmi d'le%ité, proto%e jen tak
lze zajistit stejnom&rnou expozici endometria progestagenu, zabránit vypuzení t&líska a zajistit maximální ú!in-
nost. Je t$eba proto pe!liv& dodr%ovat pokyny pro zavedení. Proto%e technika zavedení je odli(ná od techniky
zavád&ní jin#ch nitrod&lo%ních t&lísek, je kladen zvlá(tní d'raz na nácvik správného zavád&ní.   
Zavedení a odstran&ní t&líska m'%e b#t spojeno s bolestí a krvácením. V d'sledku vagovasální reakce m'%e
dojít k mdlob& nebo k záchvatu u epileptick#ch pacientek.
Vy(et$ení pacientky je nutné za 4 a% 12 t#dn' po zavedení a pak v%dy jednou za rok, p$ípadn& !ast&ji, pokud
je prohlídka klinicky indikována. 
Pou%ití Mireny jako postkoitálního kontracep!ního prost$edku není vhodné.
Proto%e b&hem prvních m&síc' lé!by je b&%né nepravidelné krvácení nebo (pin&ní, doporu!uje se p$ed zave-
dením Mireny vylou!it endometriální patologii. Kdy% %ena pokra!uje v pou%ívání Mireny, zavedené p'vodn& jako
kontracepce, i v dob& zahájení estrogenové substitu!ní terapie, je nutné, objeví-li se poruchy krvácení, znovu
vylou!it endometriální patologii. Jestli%e se nepravidelnosti v krvácení objeví b&hem dlouhodobé lé!by, m&la by
b#t rovn&% provedena p$íslu(ná vy(et$ení.  

• Oligomenorea/amenorea
Asi u 20 % pacientek ve fertilním v&ku se postupn& vyvine oligomenorea a pop$. amenorea. Pokud se men -
struace nedostaví b&hem 6 t#dn' od za!átku p$edchozí menstruace, je t$eba zvá%it, zda nedo(lo k ot&hotn&ní.
Opakovan# t&hotensk# test není nutn# u pacientek s amenoreou, pokud o t&hotenství nesv&d!í dal(í symptomy. 
Pokud je Mirena u%ívána v kombinaci s kontinuální estrogenovou substitu!ní terapií, p$estane  se u v&t(iny %en
objevovat krvácení b&hem prvního roku.

• Infek)ní onemocn$ní v oblasti pánve
Zavád&cí trubi!ka chrání Mirenu p$ed kontaminací mikroorganismy b&hem zavád&ní. Aplikátor minimalizuje
riziko infekce. U %en, u nich% bylo aplikováno IUD uvol"ující m&*, se nejvy((í procento infekcí v oblasti pánve
objevuje b&hem prvního m&síce po zavedení a pozd&ji se sni%uje. N&které studie ukazují, %e !etnost v#skytu
t&chto infek!ních onemocn&ní je men(í u %en, kter#m byla zavedena do d&lohy Mirena, ne% u %en, u nich% bylo
aplikováno IUD uvol"ující m&*. Mezi známé rizikové faktory u zán&tlivého onemocn&ní pánve pat$í sexuální
promiskuita. Zán&tlivá onemocn&ní pánve mohou mít záva%né d'sledky, mohou po(kodit fertilitu a zv#(it riziko
vzniku mimod&lo%ního t&hotenství.
Pokud pacientka trpí opakující se endometritidou !i infekcemi v oblasti pánve nebo pokud se p$i akutní infekci
nedostaví v pr'b&hu n&kolika dní reakce na lé!bu, musí se Mirena odstranit. 
Ji% p$i mírn#ch p$íznacích infekce se doporu!uje bakteriologické vy(et$ení a dal(í sledování pacientky.

• Vypuzení t$líska

K p$íznak'm !áste!ného nebo úplného vypuzení jakéhokoli nitrod&lo%ního antikoncep!ního prost$edku pat$í
krvácení nebo bolest. Systém v(ak m'%e b#t z d&lo%ní dutiny vypuzen, ani% by si toho %ena v(imla. I !áste!né
vypuzení systému m'%e sní%it ú!innost Mireny. Jeliko% Mirena sni%uje intenzitu menstrua!ního krvácení, zesílené
krvácení m'%e sv&d!it o vypuzení. 
Mirena, která se nenachází ve správné poloze, by m&la b#t vyjmuta. Sou!asn& m'%e b#t nahrazena nov#m
systémem. 
+eny je t$eba pou!it, jak kontrolovat vlákna Mireny.  

• Perforace
K perforaci d&lo%ního t&la nebo hrdla m'%e dojít vzácn&, nej!ast&ji b&hem zavád&ní. Systém se v takovém p$í-
pad& musí odstranit.
Riziko perforace d&lohy m'%e b#t zv#(eno p$i poporodním zavád&ní (viz bod 4.2 Dávkování a zp'sob pou%ití),
zavád&ní u kojících %en a u %en s fixní retroverzí d&lohy.*  

• Mimod$lo&ní t$hotenství
U %en s mimod&lo%ním t&hotenstvím v anamnéze, po chirurgickém zákroku na vejcovodech nebo po prod&laném
zán&tlivém onemocn&ní pánve je vy((í riziko mimod&lo%ního t&hotenství. Jestli%e se vyskytne bolest v podb$i(ku,
m&la by se vzít v úvahu mo%nost mimod&lo%ního t&hotenství, zvlá(t& pokud se nedostaví menstruace nebo
pokud %ena s amenoreou za!ne krvácet. Frekvence mimod&lo%ního t&hotenství je u %en, jim% byla aplikována
Mirena  0,06 na 100 %en/1 rok. Tato hodnota je ni%(í ne% odhadovaná frekvence 0,3 – 0,5 na 100 %en/1 rok pro
%eny, které %ádnou kontracepci neu%ívají.
Absolutní riziko vzniku mimod&lo%ního t&hotenství u u%ivatelek Mireny je nízké. Nicmén&, pokud %ena ot&hotní
se zavedenou Mirenou, zvy(uje se pravd&podobnost vzniku mimod&lo%ního t&hotenství.*  

• Ztracená vlákna
Jestli%e p$i kontrolních vy(et$ení nejsou na d&lo%ním hrdle viditelná vlákna, která slou%í k vyjmutí t&líska, je
t$eba vylou!it mo%nost t&hotenství. Vlákna mohou b#t vta%ena do d&lohy nebo do cervikálního kanálu a mohou
se znovu objevit b&hem dal(í menstruace. Jestli%e bylo vylou!eno t&hotenství, lze obvykle vlákna najít p$i jemné
sondá%i pomocí vhodného nástroje. Pokud se vlákna nenajdou, je mo%né, %e bylo t&lísko vypuzeno. Pro
stanovení polohy Mireny lze vyu%ít ultrazvuk. Není-li ultrazvuk dostupn#, nebo není-li vy(et$ení úsp&(né, m'%e
b#t pou%it rentgen.

• Opo&d$ná atrézie folikul#
Vzhledem k tomu, %e kontracep!ní ú!inek Mireny je dán p$evá%n& lokálním p'sobením, u fertilních %en obvykle
z'stává zachován ovula!ní cyklus s rupturou folikul'. Atrézie folikulu je n&kdy opo%d&ná a folikulogeneze
pokra!uje. Tyto zv&t(ené folikuly nelze klinicky rozli(it od ovariálních cyst. Zv&t(ené folikuly byly zji(t&ny  p$ibli%n&
u 12 % pacientek s IUS Mirena. V&t(ina t&chto folikul' je asymptomatická, n&kdy v(ak mohou b#t doprovázeny
bolestí nebo dyspareunií.
Ve v&t(in& p$ípad' zv&t(ené folikuly spontánn& zmizí b&hem dvou a% t$í m&síc'. Pokud se tak nestane, do-
poru!uje se pokra!ovat v kontrole ultrazvukem a u!init dal(í diagnostická/ terapeutická opat$ení. Vzácn& m'%e
b#t nezbytné provést chirurgick# zákrok.

4.5 Interakce s jin%mi lé)iv%mi p'ípravky a jiné formy interakce
Metabolismus progestagen' m'%e b#t zv#(en sou!asn#m u%íváním látek, o kter#ch je známo, %e indukují en-
zymy metabolizující léky, zvlá(t& enzymy cytochromu P450, jako jsou antikonvulzíva (nap$. fenobarbital, fenytoin,
karbamazepin) a léky k lé!b& infekcí (nap$. rifampicin, rifabutin, nevirapin, efavirenz). Vliv t&chto lék' na kontra-
cep!ní ú!innost Mireny není znám, nep$edpokládá se v(ak, %e by byl p$íli( v#znamn# vzhledem k p$evá%n&
lokálnímu mechanismu ú!inku. 

4.6 T$hotenství a kojení

• T$hotenství
Mirena nemá b#t pou%ita v t&hotenství nebo p$i podez$ení na t&hotenství. Pokud %ena ot&hotní se zavedenou
Mirenou, doporu!uje se odstran&ní t&líska, proto%e t&lísko in situ zvy(uje riziko potratu a p$ed!asného porodu.
Odstran&ní Mireny nebo sondá% d&lohy m'%e vyvolat spontánní potrat. Pokud nelze nitrod&lo%ní t&lísko (etrn&
vyjmout, je t$eba zvá%it ukon!ení t&hotenství. Pokud si %ena p$eje, aby t&hotenství pokra!ovalo, p$esto%e systém
nelze vyjmout, je nutné ji informovat o rizicích a d'sledcích p$ípadného p$ed!asného porodu pro dít&. Pr'b&h
takového t&hotenství je t$eba pe!liv& monitorovat. Je t$eba vylou!it ektopické t&hotenství. +enu je t$eba pou!it,
aby hlásila v(echny p$íznaky, které by mohly znamenat komplikace t&hotenství, nap$. k$e!ovité bolesti b$icha
s hore!kou.
Vzhledem k nitrod&lo%ní aplikaci s lokálním p'sobením hormonu nelze zcela vylou!it teratogenicitu (zejména
virilizaci). Klinické zku(enosti s t&hotenstvím p$i zavedené Miren& jsou omezené díky její vysoké antikoncep!ní
spolehlivosti. Do této doby v(ak nebylo porozeno %ádné dít& s vrozenou vadou z t&hotenství s Mirenou in situ.

• Kojení
Levonorgestrel byl prokázán v mate$ském mléce, ale v dávce uvoln&né z Mireny, která je zavedena v d&lo%ní
dutin&, pravd&podobn& pro dít& nep$edstavuje %ádné riziko.
 P$i pou%ívání kontracep!ní metody zalo%ené pouze na progestagenu za 6 t#dn' po porodu, nebyl prokázán
%ádn# negativní vliv na r'st a v#voj dít&te. Kontracep!ní metody tvo$ené pouze progestagenem nemají vliv na
mno%ství ani na kvalitu mate$ského mléka. Vzácn& je u %en pou%ívajících Mirenu b&hem kojení hlá(eno d&lo%ní
krvácení.

4.7 Ú)inky na schopnost 'ídit a obsluhovat stroje
Nejsou známy %ádné ú!inky na schopnost $ídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

4.8 Ne&ádoucí ú)inky
Ne%ádoucí ú!inky jsou !ast&j(í b&hem prvních m&síc' po zavedení a v pr'b&hu dlouhodobého u%ívání ustupují.
U%ivatelky Mireny hlásí navíc k ne%ádoucím ú!ink'm uvád&n#m v bod& 4.4. „Zvlá(tní upozorn&ní a opat$ení
pro pou%ití“ následující ne%ádoucí ú!inky. Velmi !asté ne%ádoucí ú!inky (vyskytující se u více ne% 10 % u%ivatelek)
zahrnují d&lo%ní/vaginální krvácení v!etn& (pin&ní, oligomenorey, amenorey  a benigní ovariální cysty.
U fertilních %en klesá b&hem prvních 6 m&síc' pr'm&rn# po!et dn', kdy dochází ke (pin&ní z 9 na 4 dny za
m&síc. Procento %en s prodlou%en#m krvácením (více ne% 8 dn') klesá z 20 % na 3 % b&hem prvních t$í m&síc'.
V klinick#ch studiích do(lo b&hem prvního roku od zavedení systému u 17 % %en k amenoree, která trvala ale-
spo" t$i m&síce.
V&t(ina peri- a postmenopauzálních u%ivatelek Mireny zaznamená b&hem prvních m&síc' sou!asn& probíhající
substitu!ní lé!by estrogeny (pin&ní a nepravidelné krvácení. Pozd&ji krvácení a (pin&ní slábne. U asi 40 % u%i-
vatelek krvácení ustane zcela b&hem posledních 3 m&síc' prvního roku. Poruchy frekvence krvácení jsou
!ast&j(í u perimenopauzálních %en ve srovnání s %enami postmenopauzálními.
Frekvence v#skytu benigních ovariálních cyst závisí na pou%it#ch diagnostick#ch metodách. V klinick#ch studiích
byly zv&t(ené folikuly diagnostikovány u 12 % u%ivatelek Mireny. V&t(ina folikul' je asymptomatická a spontánn&
vymizí b&hem 3 m&síc'.
Následující tabulka uvádí ne%ádoucí reakce klasifikací orgánov#ch systém' dle MedDRA. Frekvence jsou za-
lo%eny na údajích z klinické studie. 
Pro popis ur!it#ch reakcí, jejich synonym a p$íbuzn#ch stav' jsou pou%ity nejvhodn&j(í termíny dle MedDRA.
Pokud %ena ot&hotní se zavedenou Mirenou, relativní riziko mimod&lo%ního t&hotenství je zv#(eno. Krom& toho
byly hlá(eny p$ípady karcinomu prsu (frekvence v#skytu neznámá, viz  bod 4.4 Zvlá(tní upozorn&ní a opat$ení
pro pou%ití).*

4.9 P'edávkování
K p$edávkování nem'%e dojít.

5. FARMAKOLOGICKÉ  VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

ATC kód: G02BA03
Farmakoterapeutická skupina:  nitrod&lo%ní t&lísko a progestinem

Levonorgestrel je progestagen, kter# se v gynekologické praxi pou%ívá r'zn#m zp'sobem: jako progestagenová
slo%ka perorálních antikoncep!ních prost$edk', p$i hormonální substitu!ní terapii nebo samostatn& ve form&
progestagenov#ch antikoncep!ních pilulek a podko%ních implantát'. Levonorgestrel lze aplikovat také p$ímo do
d&lo%ní dutiny pomocí nitrod&lo%ního t&líska, co% umo%"uje podávání velmi mal#ch denních dávek, proto%e se
hormon uvol"uje p$ímo do cílového orgánu.
Mirena má p$evá%n& lokální progestagenní ú!inek v dutin& d&lo%ní. Vysoké koncentrace levonorgestrelu v en-
dometriu tlumí endometriální estrogenové a progesteronové receptory, sni%ují tak citlivost endometria v'!i cirku-
lujícímu estradiolu. V#sledn# efekt je siln& antiproliferativní. V endometriu jsou patrné morfologické zm&ny a mírná
reakce na cizí t&leso. Zahu(t&ní cervikálního hlenu brání pr'niku spermií cervikálním kanálem. Místní prost$edí
uvnit$ d&lohy a vejcovod' inhibuje motilitu a funkci spermií a brání tak oplodn&ní. U n&kter#ch %en dochází k in-
hibici ovulace.   
Studie antikoncep!ní ú!innosti byly provád&ny p$edev(ím jako srovnání Mireny s r'zn#mi IUD obsahujícími

m&*. A% dosud zahrnují 13 000 %en/rok u%ívání s celkov#m Pearl indexem 0,16 na 100 %en/rok.
Aplikace Mireny neovliv"uje budoucí fertilitu. P$ibli%n& 80 % pacientek, které si p$ály ot&hotn&t, po!aly b&hem
12 m&síc' po vyjmutí systému.
Pr'b&h menstrua!ního cyklu je v#sledkem p$ímého p'sobení levonorgestrelu na endometrium a není obrazem
ovariálního cyklu. U %en s r'zn#m pr'b&hem krvácení není z$ejm# rozdíl ve v#voji folikul', v ovulaci nebo v tvorb&
estradiolu a progesteronu. V procesu inaktivace proliferace endometria m'%e stoupnout po!et dní (pin&ní
v prvních m&sících pou%ívání. Poté má v#razná suprese endometria za následek redukci délky a intenzity men-
strua!ního krvácení b&hem pou%ívání Mireny. Slabé krvácení !asto p$ejde a% v oligomenoreu nebo amenoreu.
Ovariální funkce je normální a hladiny estradiolu se udr%ují dokonce i u %en s amenoreou.
Mirenu lze úsp&(n& vyu%ít p$i lé!b& idiopatické menoragie. Intenzita menstrua!ního krvácení se u %en trpících
menoragií sní%ila o 88% na konci t$etího m&síce aplikace. U menoragie vyvolané submukózními fibroidy v(ak
m'%e b#t reakce mén& p$íznivá. Díky slab(ímu krvácení stoupá koncentrace krevního hemoglobinu. Mirena také
zmír"uje obtí%e p$i dysmenoree.  
Ú!innost Mireny v prevenci endometriální hyperplazie b&hem kontinuální terapie estrogeny je stejn& dobrá jak
p$i orální aplikaci estrogen', tak p$i transdermální aplikaci. Frekvence hyperplazie pozorovaná p$i lé!b& samot-
n#mi estrogeny je a% 20%. V klinick#ch studiích, kter#ch se zú!astnilo 201 perimenopauzálních a 259 post-
menopauzálních u%ivatelek Mireny, nebyl pozorován u skupiny postmenopauzálních % en %ádn# p$ípad
endometriální hyperplazie b&hem 5 let sledování. 

5.2 Farmakokinetické vlastnosti
Po!áte!ní rychlost uvol"ování levonorgestrelu do d&lo%ní dutiny po zavedení Mireny je 20 µg/24 hodin. To za-
ji()uje stálou koncentraci levonorgestrelu v plasm&, která se po prvních t#dnech po zavedení ustálí na 0,4 - 0,6
nmol/l (150-200 pg/ml) u %en fertilního v&ku a okolo 1 nmol/l (300 pg/ml) u %en s estrogenovou substitu!ní
terapií. Za 12, 24 a 60 m&síc' dosáhla koncentrace levonorgestrelu v plasm& u mlad#ch %en 180±66 pg/ml,
192±40 pg/ml a 159±60 pg/ml. U postmenopauzálních u%ivatelek Mireny byly plasmatické koncentrace le vo -
norgestrelu 276±119 pg/ml, 196±87 pg/ml a 152±43 pg/ml. Vzhledem k nízké koncentraci v plazm& je systémov#
ú!inek progestagenu minimální. 
Farmakokinetika samotného levonorgestrelu byla zevrubn& zkoumána a popsána v odborné literatu$e. Oráln&
podan# levonorgestrel je rychle a kompletn& absorbován a absolutní biologická dostupnost je p$ibli%n& 90%. Levo -
norgestrel je vázán na sérov# albumin a  na sex hormon-binding globulin (SHBG). Pom&rné rozd&lení (voln#,
vázan# na albumin, vázan# na SHBG) závisí na koncentraci SHBG v séru. Pouze asi 2,5% z celkové sérové
hladiny je p$ítomno jako voln# steroid, 47,5% je vázáno na SHBG, 50% na albumin. Distribu!ní objem levo -
norgestrelu je asi 137 litr' a rychlost metabolické clearance p$ibli%n& 5,7 l/hod. Po jednorázové dávce je ter-
minální sérov# polo!as 14 a% 20 hodin. Levonorgestrel je vylu!ován ve form& metabolit', p$ibli%n& ve stejném
pom&ru mo!í a stolicí. Metabolity mají pouze slabou nebo %ádnou farmakologickou aktivitu. Hlavním metabolitem
v mo!i je tetrahydronorgestrel, kter# p$edstavuje asi 10% zachycené radioaktivity po aplikaci zna!eného levo -
norgestrelu.
Asi 0,1% dávky levonorgestrelu aplikované matce m'%e b#t mate$sk#m mlékem podáno kojenému dít&ti.

5.3 P'edklinické údaje vztahujících se k bezpe)nosti
P$edklinická hodnocení bezpe!nosti, zalo%ená na studiích farmakologické bezpe!nosti, toxicity, genotoxicity
a studiích kancerogenního potenciálu levonorgestrelu, neodhalila %ádné zvlá(tní riziko pro !lov&ka.  
Levonorgestrel je osv&d!en# a dob$e znám# progestagen s anti-estrogenním ú!inkem. Bezpe!nostní profil p$i
systémové aplikaci je spolehliv& dolo%en. Studie na opicích, jim% bylo na 12 m&síc' zavedeno t&lísko s levo -
norgestrelem, potvrdila místní farmakologick# ú!inek s dobrou lokální tolerancí a nepopsala %ádné známky sys-
témové toxicity. U králík' po nitrod&lo%ní aplikaci levonorgestrelu nebyla popsána %ádná embryotoxicita.
Bezpe!nost elastomeru tvo$ícího rezervoár hormonu, polyethylenového materiálu a kombinace eleastomeru
a levonorgestrelu byla testována z hlediska genetické toxikologie ve standardních testovacích systémech in
vitro i in vivo. Biokompatibilita byla testována na my(ích, mor!atech a králících a v in vitro testu. V %ádném
p$ípad& nebyla prokázána bio-inkompatibilita.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocn#ch látek:
Polyethylen, síran barnat#, hn&d# oxid %elezit#, dimetikon.

 6.2. Inkompatibility
Neuplat"uje se.

6.3 Doba pou&itelnosti
3 roky

6.4 Zvlá(tní opat'ení pro uchovávání
+ádné zvlá(tní podmínky uchovávání.

6.5 Druh obalu a velikost balení
Systém spolu s dopl"ky je zataven ve sterilním blistru TYVEK/APET, kter# je ulo%en v krabi!ce.

6.6 Návod k pou&ití p'ípravku, zacházení s ním a k jeho likvidaci
Konkrétní pokyny pro zavád&ní jsou p$ilo%eny v balení. Dal(í informace jsou uvedeny také v bod& 4.4 „Zvlá(tní
upozorn&ní a opat$ení pro pou%ití“, odstavec Zavedení a odstran&ní/v#m&na.
Proto%e technika zavád&ní je odli(ná od ostatních IUD, je kladen zvlá(tní d'raz na její správné nacvi!ení.

Jak#koliv nepou%it# p$ípravek nebo odpadní materiál musí b#t zlikvidován v souladu s místními po%adavky.
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SOUHRN ÚDAJ! O P"ÍPRAVKU

Orgánov% systém

Psychiatrické poruchy

Poruchy nervového systému
Gastrointestinální poruchy

Poruchy k'%e a podko%í

Poruchy pohybového systému, pojivové tkán&
a kostí
Poruchy reproduk!ního systému a choroby
prs'

Celkové poruchy a lokální reakce 

Abnormální klinické a laboratorní  nálezy

*asté
 , 1/100 a% <1/10

Depresivní rozlady
Nervozita
Sní%ení libida

Bolest hlavy
Bolest b$icha
Nevolnost
Akné

Bolest v zádech

Bolest v oblasti pánve, Dysmenorea,
Vaginální v#tok, Vulvovaginitis, Nap&tí v prsou,
Mastalgie, Vypuzení t&líska

Vzestup hmotnosti

Mén$ )asté
 , 1/1000 a% <1/100

Zm&ny nálady

Migréna
Nad#mání

Hirsutismus, Vypadávání vlas', Sv&d&ní,
Ekzém

Zán&tlivá pánevní onemocn&ní, Endometritis,
Cervicitis, Abnormální nález ve st&ru hrdla
d&lo%ního (Pap), skupina II.
Otoky

Vzácné
, 1/10000 a% <1/1000

Vyrá%ka, Kop$ivka 

Perforace d&lohy
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