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Čtvrtek 14. 5. 2009
WORKSHOPY 

WORKSHOP 1
 Screening kolorektálního karcinomu v gynekologických  
ambulancích

Koordinátor:  A. Skřivánek (Olomouc) 
Místo konání:  Interhotel Voroněž, Křížkovského 458/47,  
 603 00 Brno–Pisárky /Konferenční sál D/

Čas konání:
13.00–15.00 hod. 
13.00–13.45 hod.  T. Švestka (Praha):  
 SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU – POHLED GASTROENTEROLOGA
13.45–14.00 hod.  Přestávka
14.00–15.00 hod.   A. Skřivánek (Olomouc): 
 SCREENING KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU – POHLED GYNEKOLOGA 
Praktický návod k implementaci screeningu v gynekologických ordinacích. 

WORKSHOP 2 
Ultrazvukový kurz
Koordinátoři Z. Vlašín (Brno), I. Horniak (Brno)
Místo konání: Interhotel Voroněž, Křížkovského 458/47 
 603 00 Brno–Pisárky / Kongresová hala C/

Čas konání: 
16.00–18.00 hod. 
16.00–16.40 hod.   I. Horniak (Brno):   
 OPTIMALIZACE UZ OBRAZU A BEZPEČNOST UZ VYŠETŘOVÁNÍ
16.40–16.55 hod.  Přestávka
16.55–18.00 hod.  P. Vlašín (Brno):  
 UZ VYŠETŘOVÁNÍ V PORODNICTVÍ
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WORKSHOP 3 
Postpartální hemoragie 
Diagnostika intrauterinní tísně plodu

Koordinátor:  P. Janků (Brno)
Místo konání:   FN Brno, Jihlavská 20, Bohunice /Gyn. -por. klinika, budova Z, 

posluchárna 3. patro/

Čas konání: 
14.00–17.00 hod. 
14.00–14.15 hod.   M. Penka (Brno):   
 POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE Z POHLEDU HEMATOLOGA   
14.15–14.30 hod.   P. Ventruba (Brno):  
 POSTPARTÁLNÍ HEMORAGIE Z POHLEDU PORODNÍKA 
14.30–14.45 hod.  P. Janků (Brno):  
 DURATOCIN V LÉČBĚ POPORODNÍHO KRVÁCENÍ 
14.45–15.00 hod.   R. Doubek (Brno):   
  MODERNÍ LÉČBA TROMBOFILNÍCH STAVŮ A RIZIKO POPORODNÍHO 

KRVÁCENÍ
15.00–15.30 hod.   P. Janků (Brno):   
  OPERAČNÍ VÝKONY U POPORODNÍHO KRVÁCENÍ VEDOUCÍ K ZACHOVÁNÍ 

DĚLOHY
15.30–15.40 hod.  Přestávka   
15.40–16.00 hod.   R. Gerychová (Brno):   
 INTRAUTERINNÍ RŮSTOVÁ RETARDACE A CHRONICKÁ TÍSEŇ PLODU
16.00–16.30 hod.   V. Weinberger (Brno)  
 MONITOROVÁNÍ PLODU S CHRONICKOU HYPOXIÍ BĚHEM TĚHOTENSTVÍ
16.30–17.00 hod.   L. Hruban (Brno):   
 MONITOROVÁNÍ PLODU S CHRONICKOU HYPOXIÍ BĚHEM PORODU 

Pátek 15. 5. 2009
09.00 hod. Zahájení konference

09.15–12.00 hod.  KOMPLIKACE OPERAČNÍCH ZÁKROKŮ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ 
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Koordinátor:  D. Cibula (Praha) 
Předsednictvo:   J. Danko (Martin,SR), P. Janků (Brno), L. Krofta (Praha), Z. Novotný (Plzeň), 

R. Pilka (Olomouc) 

Čas konání:
09.15–09.25 hod.   P. Janků, L. Hruban, R. Doubek (Brno): 
 OPERAČNÍ KOMPLIKACE PŘI CÍSAŘSKÉM ŘEZU
09.25–09.35 hod.   O. Šimetka. I. Michalec, M. Gärtner (Ostrava): 
 PORANĚNÍ PŘI OPERAČNÍCH VAGINÁLNÍCH PORODECH
09.35–09.45 hod.   I. Huvar (Brno): 
  KOMPLIKACE SYNTETICKÉHO IMPLANTÁTU PŘI TERAPII STRESOVÉ 

INKONTINENCE MOČI
09.45–09.55 hod.  L. Krofta (Praha): 
 KOMPLIKACE SYNTETICKÉHO IMPLANTÁTU PŘI TERAPII DESCENSU
09.55–10.05 hod.   L. Hanousek, I. Novotná, L. Vosmíková (Pardubice): 
 KOMPLIKACE V HYSTEROSKOPII

10.05–10.15 hod.   Z. Novotný, V. Smitková, M. Králíčková (Plzeň): 
 KOMPLIKACE V LAPAROSKOPII–NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINY 
10.15–10.25 hod.   M. Mára, L. Kubínová, P. Horák, D. Kužel (Praha): 
  ADHEZE PO MYOMEKTOMII – JAK ČASTÁ A ZÁVAŽNÁ KOMPLIKACE 

VÝZNAM ANTIADHEZIVNÍCH POSTUPŮ
10.25–10.35 hod.   R. Pilka, M. Kudela, L. Michnová, P. Hejtmánek (Olomouc): 
 RADIKÁLNÍ OPERACE PRO KARCINOM VULVY – STÁLE STEJNÝ VÝKON?
10.35–10.45 hod.  D. Cibula (Praha): 
 MORBIDITA A MORTALITA OPERAČNÍ LÉČBY KARCINOMU OVÁRIA
10.45–10.55 hod.   M. Kudela, R. Pilka, P. Hejtmánek, L. Michnová (Olomouc): 
 KARCINOM ENDOMETRIA: LAPAROSKOPIE VERSUS LAPAROTOMIE?
10.55–11.05 hod.   M. Halaška, L. Rob, H. Robová, M. Nováčková, M. Pluta, R. Chmel (Praha): 
  POOPERAČNÍ KOMPLIKACE U PACIENTEK S KARCINOMEM DĚLOŽNÍHO 

HRDLA
11.05–11.13 hod.   M. Zikán, D. Fischerová, I. Pinkasová, D. Cibula (Praha): 
  MANAGEMENT POKROČILÝCH PÁNEVNÍCH NÁDORŮ S VYUŽITÍM INVAZIVNÍ 

TRU-CUT BIOPSIE
11.13–11.21 hod.   J. Sláma, M. Svárovský, M. Zikán, D. Fischerová, D. Cibula (Praha): 
  DLOUHODOBÁ MORBIDITA PO NERVE-SPARING RADIKÁLNÍ 

HYSTEREKTOMII
11.21–11.30 hod.   L. Mouková, P. Hýža, E. Krejčí (Brno): 
  PLASTIKY DEFEKTU VULVY ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ KVALITY ŽIVOTA 

U PACIENTKY S KARCINOMEM VULVY PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ
11.30–12.00 hod.  Diskuse
12.00–14.00 hod. PŘESTÁVKA

12.00–13.00 hod.   SATELITNÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI GRÜNENTHAL CZECH s.r.o. 
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Chairman:  V. Unzeitig (Brno)

Přednášející:   P. Křepelka (Praha): 
  CHLORMADINON ACETÁT – AKTUÁLNÍ TRENDY NA TRHU HORMONÁLNÍ 

ANTIKONCEPCE
  I. Niedermayerová (Brno): 
  MEZIOBOROVÝ POHLED NA LÉČEBNÉ MOŽNOSTI MODERNÍ HORMONÁLNÍ 

ANTIKONCEPCE
Pro účastníky symposia bude zajištěno občerstvení. 

14.00–17.00 hod.  TRENDY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Místo konání:  Přednáškový sál – hala E v přízemí
Koordinátor:  L. Krofta (Praha)
Předsednictvo:  J. Štencl (Bratislava, SR), M. Břešťák (Brno)

Screeningové metody prenatální diagnostiky

14.00–14.15 hod.   P. Calda (Praha): 
  ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ NA KONCI I. TRIMESTRU „ZLATÝ STANDARD“ 

PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
14.15–14.30 hod.  M. Břešťák (Brno): 
 UZ MINOR MARKERY I. TRIMESTRU GESTACE
14.30–14.45 hod.   I. Kučerová (Praha): 
  SYSTEMATICKÉ HODNOCENÍ MORFOLOGIE PLODU KONCE I. TRIMESTRU 

GESTACE
14.45–14.51 hod.   R. Dankovčík, S. Muránska, M. Dudáš (Košice, SR): 
  VYŠETRENIE PODNEBIA PLODU V PRVOM TRIMESTRI – PRVÉ VÝSLEDKY 

PILOTNEJ ŠTÚDIE
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14.51–14.57 hod.   D. Smetanová, D. Stejskal, E. Kulovaný, Hlavová (Praha): 
  PODÍL SCREENINGU I. TRIMESTRU NA DIAGNOSTICE CHROMOZOMÁLNÍCH 

ABERACÍ 2004–2008 V CENTRU GENNET
14.57–15.03 hod.  J. Loucký, P. Polák (Zlín): 
 SCREENING VVV V ROCE 2009
15.03–15.09 hod.   P. Polák, A. Skřivánek, T. Látal (Olomouc): 

3D VAGINÁLNÍ ULTRAZVUK PŘI SCREENINGU V I. TRIMESTRU GRAVIDITY
15.09–15.15 hod.   R. Dankovčík, S. Muránska, M. Dudáš, V. Ferianec, I. Kučerová, L. Krofta, 

E. Kučera (Košice SR, Praha): 
DIAGNOSTIKA EDWARDSOVHO SYNDRÓMU–PRÍNOS 3D/4D ULTRAZVUKU

15.15–15.21 hod.   K. Čutka, D. Čutka, M. Šustrová (České Budějovice): 
INTEGROVANÝ TEST–EFEKTIVNÍ METODA ZÁCHYTU CHROMOZOMÁLNÍCH VAD

15.21–15.27 hod.   V. Gregor, A. Šípek, Z. Tesař (Praha): 
ÚSPĚŠNOST PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY VCA V ČR 1994–2008

Rizikové těhotenství
Předsednictvo:  P. Calda (Praha), K. Hodík (Hradec Králové)

15.27–15.42 hod.  R. Vlk (Praha): 
  CERVIKOMETRIE V PREDIKCI PŘEDČASNÉHO PORODU U JEDNOČETNÉ 

A VÍCEČETNÉ GRAVIDITY
15.42–15.57 hod.  K. Hodík (Hradec Králové): 
  DOPORUČENÍ KE SCREENINGU A MANAGEMENTU VÍCEČETNÉ GRAVIDITY 

S MONOCHORIÁLNÍ KOMPONENTOU
15.57–16.12 hod.  L. Krofta, I. Kučerová, P. Velebil, A. Měchurová (Praha): 
 TĚŽKÝ IUGR–DIAGNOSTIKA A MANAGEMENT UKONČENÍ TĚHOTENSTVÍ
16.12–16.27 hod.  M. L’ubušký (Olomouc): 
  RH (D) ALOIMUNIZACE–POTENCIONÁLNĚ SENZIBILIZUJÍCÍ UDÁLOSTI 

A JEJICH KLINICKÝ VÝZNAM
16.27–17.00 hod.  Diskuse

17.00 hod.  VALNÉ SHROMÁŽDĚNÍ SSG ČR

19.30 hod.  SATELITNÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI GlaxoSmithKline s.r.o. 

HPV vakcinace v roce 2009
Chairman:  D. Cibula (Praha)
Místo konání:  Interhotel Voroněž I–Kongresová hala 

Přednášející:  R. Chlíbek (Hradec Králové): 
 HPV VAKCINACE–ÚČINNOST A IMUNOGENITA
 J. Sláma (Praha): 
 HPV VAKCINACE A SCREENING KARCINOMU DĚLOŽNÍHO HRDLA
 
Pro účastníky symposia bude připravena večeře. 

Sobota 16. 5. 2009
09.00–11.45 hod.  VARIA–KAZUISTIKY 
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Koordinátor:  V. Unzeitig (Brno)
Předsednictvo:  I. Rusňák (Bratislava, SR), J. Tošner (Hradec Králové)

09.00–09.10 hod.  M. Pešek, J. Bouda, D. V. Kazakov, Z. Rokyta (Plzeň):
 NEOBVYKLÁ ONEMOCNĚNÍ ZEVNÍCH RODIDEL
 Diskuse
09.10–09.25 hod.  V. Unzeitig, R. Buček, H. Al-Awad (Brno):
 IATROGENNÍ PORUCHY POŠEVNÍHO EKOSYSTÉMU
 Diskuse
09.25–09.35 hod.  P. Čepický, Z. Líbalová (Praha): 
 PREVENCE RECIDIVUJÍCÍCH VULVOVAGINITID
 Diskuse
09.35–09.45 hod.  P. Pícha (Praha): 
  VYUŽITÍ PŘÍRODNÍCH PROSTŘEDKŮ K POTLAČENÍ VULVOVAGINITID 

MYKOTICKÉHO, BAKTERIÁLNÍHO ČI SMÍŠENÉHO PŮVODU – PŘEDBĚŽNÉ 
VÝSLEDKY POSTMARKETINGOVÉ STUDIE

 Diskuse
09.45–10.00 hod.  P. Ventruba, K. Čadová, I. Crha, T. Vrána (Brno): 
 VYUŽITÍ BIOMARKERŮ HE 4 V DIAGNOSTICE A TERAPII ENDOMETRIÓZY
 Diskuse
10.00–10.15 hod.  P. Kaščák, M. Korecová, M. Hlaváčik (Trenčín, SR): 
 PCO SYNDROM A STERILITA – KRITICKÝ POHLED
 Diskuse
10.15–10.30 hod.  R. Hudeček, R. Krajčovičová (Brno): 
  FARMAKOLOGICKÁ EMBRYOPROTEKTIVNÍ TERAPIE HABITUÁLNÍHO 

POTRÁCENÍ
 Diskuse
10.30–10.40 hod.  M. Pětroš, E. Kuldanová, D. Matura, O. Šimetka (Ostrava): 
  DVOULETÉ ZKUŠENOSTI S NEINVAZIVNÍM MANAGEMENTEM 

INKOMPATIBILITY V KREVNÍCH SYSTÉMECH MATKY A PLODU
 Diskuse
10.40–10.55 hod.   M. Kacerovský, J. Tošner, C. Andrýs, M. Drahošová, L. Plíšková, 

R. Bolehovská, M. Fröstl, H. Hornychová (Hradec Králové): 
  UMÍME DIAGNOSTIKOVAT INTRAAMNIÁLNÍ INFEKCI U PACIENTEK 

S PŘEDČASNÝM ODTOKEM PLODOVÉ VODY?
 Diskuse
10.55–11.10 hod.  J. Tošner, I. Sedláková, M. Červinka, A. Řezáč, J. Špaček (Hradec Králové)
  KLINICKÝ VÝZNAM TESTOVÁNÍ CHEMOSENSITIVITY U ŽEN 

S KARCINOMEM OVARIA
 Diskuse
11.10–11.20 hod.  L. Ševčík, J. Kláb, O. Šimetka, Z. Jalůvková, P. Gráf (Ostrava): 
 KARCINOM DĚLOŽNÍHO HRDLA V GRAVIDITĚ
 Diskuse
11.20–11.30 hod.   I. Kinkorová–Luňáčková (Plzeň): 
 CIN III DĚLOŽNÍHO HRDLA SE SUPERFICIÁLNÍM ŠÍŘENÍM NA ENDOMETRIUM
 Diskuse
11.30–11.40 hod.  M. Gärtner, M. Petzel, O. Szabová (Ostrava): 
  NAŠE ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ IMPLANTÁTŮ PVDF V UROGYNEKOLOGICKÉ 

OPERATIVĚ. 
 Diskuse
11.45 –14.30 hod.  PŘESTÁVKA 
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11.45–13.15 hod.  SATELITNÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI Bayer Schering Pharma
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Chairman:  V. Dvořák (Brno)
Přednášející:   M. Keaty (Berlin, Německo): 
  GYNEKOLOGIE STŘEDEM ZÁJMU SPOLEČNOSTI BAYER SCHERING 

PHARMA
   P. Čepický (Praha): 
 HISTORIE, SOUČASNOST A NOVÉ TRENDY V HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCI
  M. Fanta (Praha): 
 QLAIRA–ANTIKONCEPCE S PŘIROZENÝM ESTRADIOLEM
  D. Makalová (Praha): 
 PRVNÍ ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM PŘÍPRAVKU QLAIRA

Pro účastníky symposia bude připraven oběd. 

13.30–14.30 hod.  SATELITNÍ SYMPOSIUM SPOLEČNOSTI Merck Sharp & Dohme IDEA, Inc. 
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Chairman:  V. Unzeitig (Brno)
Přednášející:   M. Pluta (Praha): 
 PATOLOGIE DOLNÍHO GENITÁLNÍHO TRAKTU V DOBĚ HPV VAKCINACE
  J. Štěpán (Hradec Králové): 
 POVĚDOMÍ O HPV VAKCINACI U GYNEKOLOGŮ
  Součástí symposia bude interaktivní kvíz. 

Pro účastníky symposia bude zajištěno občerstvení. 

11.00 hod.  SEKCE POSTERŮ
Místo konání:  Foyer přednáškového sálu–hala E v přízemí–u posterů
Koordinátor:  Z. Rokyta (Plzeň)

  I. Kalousek, D. Leško, T. Bestvina (Hradec Králové): 
  ZKUŠENOSTI S VAKUUMEXTRAKCÍ NA GYN. A POR. KLINICE V HRADCI 

KRÁLOVÉ
 M. Ľubušký , M. Ordeltová , M. Procházka , K. Vomáčková (Olomouc):
 FETOMATERNÁLNÍ HEMORAGIE PŘI PORODU CÍSAŘSKÝM ŘEZEM
 M. Ľubušký , M. Procházka  (Olomouc):
 PREVENCE RH (D) ALOIMUNIZACE
 M. Ľubušký , I. Holusková , M. Procházka , K. Vomáčková (Olomouc):
 INCIDENCE ERYTROCYTÁRNÍ ALOIMUNIZACE U TĚHOTNÝCH ŽEN
 S. Pánková, R. Hudeček (Brno):
  AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI PEROPERAČNÍ PREVENCE ADHEZIVNÍCH STAVŮ V 

REPRODUKČNÍ GYNEKOLOGII
  I. Sedláková , J. Tošner , A. Řezáč , M. Červinka , K. Brigulová, J. Špaček , 

M. Tomšová , P. Škapinec (Hradec Králové):
  VZTAH EXPRESE PROTEINŮ REZISTENCE MRP A P70 K REZISTENCI/

SENSITIVITĚ IN VITRO U PACIENTEK S KARCINOMEM OVARIA
 M. Sviteková, I. Crha, K. Čadová, P. Ventruba, P. Janků (Brno):
 PERINATOLOGICKÉ VÝSLEDKY TĚHOTENSTVÍ PO METODÁCH IVF/ICSI

14.30 –17.30 hod.  NOVINKY A KONTROVERZE V HORMONÁLNÍ TERAPII
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Koordinátor:  A. Skřivánek (Olomouc)
Předsednictvo:  M. Borovský (Bratislava, SR)

14.30–15.10 hod.  L. Keith (Chicago, USA): 
 MENOPAUSE AS A TIME OF LIFE CHANGES
 (Český překlad prezentace naleznete na str. 34–35)
 Diskuse
15.10–15.40 hod.  T. Fait (Praha): 
 QUO VADIS HRT – 2009?
 Diskuse

Zveme Vás na

SATELITNÍ
SYMPOZIUM

společnosti
 Bayer Schering Pharma

v sobotu 16.5. 2009 od 11.45 hod.
W
H
-04-09-0051-C

Z
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15.40–16.10 hod.  D. Cibula (Praha): 
  HORMONY U PACIENTEK PO LÉČBĚ ZHOUBNÝCH GYNEKOLOGICKÝCH 

NÁDORŮ
 Diskuse 
16.10–16.40 hod.   A. Skřivánek, M. Ľubušký, M. Procházka (Olomouc): 
  KONTROVERZE SCREENINGU ONEMOCNĚNÍ ŠTÍTNÉ ŽLÁZY 

U TĚHOTNÝCH ŽEN
  Diskuse 
16.40–17.10 hod.   P. Dulíček (Hradec Králové): 
  VROZENÉ TROMBOFILNÍ STAVY A HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE. JE 

KLINICKÝ VÝZNAM INTERPRETOVÁN STEJNĚ GYNEKOLOGEM 
A HEMATOLOGEM? 

  Diskuse 
 

Seminář porodních asistentek
09.00–11.45 hod.  ROLE PORODNÍ ASISTENTKY NA PORODNÍM SÁLE A V AMBULANCI
Místo konání:  Přednáškový sál–Business Center-I. patro
Koordinátor:  J. Nový (Plzeň)
Předsednictvo:  A. Roztočil (Jihlava), N. Müllerová (Praha), M. Poláková (Plzeň) 

09.00–09.35 hod.  N. Müllerová (Praha): 
  AKTUÁLNÍ INFORMACE Z MZ ČR–VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘSKÝCH 

ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ SE ZAMĚŘENÍM NA PORODNÍ 
ASISTENCI

 Diskuse
09.35–09.55 hod.  A. Roztočil (Jihlava): 
 SPOLUPRÁCE PORODNÍ ASISTENTKY A LÉKAŘE NA PORODNÍM SÁLE 
 Diskuse
09.55–10.15 hod.  L. Kreislová (Plzeň): 
 POMÁHÁME PŘIVÁDĚT DĚTI NA SVĚT NA GPK V PLZNI NA LOCHOTÍNĚ
 Diskuse
10.15–10.35 hod.  G. Šťastná (Olomouc): 
 POČÁTKY LAKTACE, PROBLÉMY, POMOC A PODPORA
 Diskuse
10.35–11.10 hod  A. Stará (Praha):
 CO BY MĚLA VĚDĚT PORODNÍ ASISTENTKA O OČKOVÁNÍ PROTI HPV
 Diskuse
11.10–11.45 hod.  J. Nový (Plzeň): 
  CO BY MĚLA VĚDĚT PORODNÍ ASISTENTKA O SCREENINGOVÝCH 

PROGRAMECH 
 Diskuse

11.45–14.00 hod.  PŘESTÁVKA

14.00–16.30 hod.  ROLE PORODNÍ ASISTENTKY V GYNEKOLOGICKÉ AMBULANCI, VARIA
Místo konání:  Přednáškový sál–Business Center-I. patro
Koordinátor:  J. Nový (Plzeň)
Předsednictvo:  K. Dofková (Brno), N. Parvoničová (Plzeň)

14.00–14.30 hod.  P. Dulíček (Hradec Králové): 
 PÉČE O TĚHOTNOU RIZIKOVOU Z HLEDISKA TEN
 Diskuse 
14.30–14.50 hod.  M. Poláková, L. Polatová (Plzeň): 
 PANÍ ASISTENTKO, CHTĚLA BYCH SE ZEPTAT…
 Diskuse

14.50–15.10 hod.  K. Dofková (Brno): 
 ŘEŠENÍ OBEZITY V GYNEKOLOGICKÉ ORDINACI
 Diskuse
15.10–15.30 hod  N. Parvoničová, L. Milotová (Plzeň): 
 ETICKÉ ASPEKTY PRÁCE NA OPERAČNÍM SÁLE
 Diskuse
15.30–15.50 hod.  D. Pliskvová, K. Dofková (Brno): 
 SILIKONOVÉ MIKROIMPLANTÁTY–NOVÉ ŘEŠENÍ INKONTINENCE
 Diskuse
15.50–16.10 hod.  N. Parvoničová, N. Schejbalová (Plzeň): 
 HARMONICKÝ SKALPEL V GYNEKOLOGII
 Diskuse
16.10–16.30 hod.  J. Giebelová (Plzeň): 
 OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PRAXI
 Diskuse

20.00–01.00 hod.  GALAVEČER – Interhotel Voroněž I
Kongresová hala:   kapela PARTY MUSIC BAND
Hosté večera:  skupina All-X, Ondřej RUML a Věra ŠPINAROVÁ

Konferenční sál:  „Cimbálová muzika Slovácko“

Neděle 17. 5. 2009
09.00–10.30 hod.  FORENZNÍ PROBLEMATIKA V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ
Místo konání:  Přednáškový sál – hala E v přízemí
Koordinátor:  P. Čepický (Praha)
Předsednictvo:  O. Löblová (Praha)

09.00–09.30 hod.  P. Čepický (Praha): 
 PRŮŠVIHY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ – POHLED ZNALCE
09.30–10.00 hod.  O. Löblová (Praha): 
 PRŮŠVIHY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ – POHLED OBHÁJCE
10.00–10.20 hod.  O. Dostál (Praha): 
  PRÁVNÍ SPORY V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ – TRENDY A PERSPEKTIVY 

V ČR A VE SVĚTĚ
10.20–10.30 hod.  Diskuse 

10.30–12.00 hod.  TRAUMATA RODIEL
Místo konání:  Přednáškový sál–hala E v přízemí
Koordinátor:  A. Roztočil (Jihlava)
Předsednictvo:  Š. Lukačín (Košice, SR)

10.30–10.50 hod.  R. Uzel (Praha): 
 VITA SEXUALIS A PORANĚNÍ RODIDEL
10.50–11.10 hod.  J . Kepák (Brno): 
 PORANĚNÍ RODIDEL JAKO SOUČÁST POLYTRAUMATU
11.10–11.30 hod.  D. Dvořák (Jihlava): 
 PORANĚNÍ RODIDEL V DĚTSKÉM VĚKU
11.30–11.45 hod.  J. Záhumenský (Praha):
 ANTIBIOTICKÉ KRYTÍ PORODNÍCH PORANĚNÍ
11.45–12.00 hod.  Diskuse
Závěr konference
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Všeobecné informace
Datum konání Celostátní konference: 
15. - 17. 5. 2009

Datum konání semináře porodních asistentek: 
16. 5. 2009
Místo konání:
Brněnské výstavy a veletrhy, Výstaviště 1, 647 00 Brno – HALA E

Přednáškové prostory: 
HALA E – přízemí – Přednáškový sál
HALA E – I. patro – Business Center– Seminář porodních asistentek 16. 5. 2009

Vstup do kongresových sálů bude umožněn pouze osobám s platnou jmenovkou. 

Děkujeme za vypnutí mobilních telefonů 
v prostorách konání konference. 
 

Registrace: 
14. 5. 2009 foyer haly E, BVV od 16.00–21.00 hod. 
15. 5. 2009 foyer haly E, BVV od 07.00–18.00 hod. 
16. 5. 2009 foyer haly E, BVV od 07.30–17.30 hod. 
17. 5. 2009 foyer haly E, BVV od 08.00–12.00 hod. 

Při registraci obdrží každý účastník jmenovku, certifikát, porodní asistentky potvrzení, odborný program
a aktuální informace. 

 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: Hala E /přízemí/- pódium v přednáškovém sále 

Informace pro účastníky:
Přednášky probíhají v Přednáškovém sále haly E v přízemí, v sobotu 16. 5. 2009 také pro porodní asis-
tentky v přednáškovém sále Business Center v I. patře haly E. 

Postery: 
Diskuze k posterům proběhne 16. 5. 2009 od 11.00 hod. ve foyer Přednáškového sálu haly E v přízemí, 
kde budou postery umístěny. Ty je nutné nainstalovat nejpozději do soboty 16. 5. 2009 do 10.00 hod. 

Výstava:
V prostorách haly E, BVV bude v I. a II. patře v Press Centru uspořádána expozice zdravotnické techniky, 
farmaceutických preparátů a odborné literatury. 

Ubytování:
Je zajištěno dle přihlášek účastníků, v hotelu Holiday Inn, Voroněži I a Voroněž II. 

Coffee breaky:
Pro účastníky odborného programu bude zajištěno a průběžně doplňováno občerstvení ve formě kávy, 
čajů a minerálních vod a to v předsálí Přednáškového sálu v hale E v přízemí. 

Obědy:
Pro účastníky lunch sympózií zajistí občerstvení pořádající firmy, pro ostatní zájemce je možno se stravo-
vat ve vlastní režii v hotelu Holiday Inn a v restauraci Moravská chalupa. 

Galavečer:
Uskuteční se v prostorách Interhotelu Voroněž I, Křížkovského 47, Brno dne 16. 5. 2009 
od 20.00 – 01.00 hod. 

Upozornění:
Ukončení svého pobytu v hotelu oznamte laskavě v recepci. 

Parkování: 
Informace ohledně parkování získají účastníci v hotelu, ve kterém mají rezervované ubytování. Jednou 
z možností je také parkování před areálem BVV u haly E nebo uvnitř areálu. Parkovací karty budete moci 
zakoupit na registraci. Jeden den parkovaní stojí 180,– Kč. 

Vědecký sekretariát:
SSG ČR, Orlí 10, 602 00 Brno, tel: 542 221 661, fax: 542 221 662, e-mail: ssgcr@ti.cz,
www. ssg.cz

Organizační zajištění:
G-AGENCY s.r.o. , U Stadionu 8, 772 00 Olomouc, tel: 724277964, 602740822 
fax: 585234499, e-mail: info@g-agency. eu, www. g-agency. eu 
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CELOSTÁTNÍ KONFERENCE  
SSG ČR a ČGPS ČLS JEP

Seminář porodních asistentek
Brno | 15. –17. 5. 2009

SBORNÍK ABSTRAKT

Poranění při operačních vaginálních 
porodech dle EBM. 
A co z toho vyplývá pro praxi?
MUDr. Ondřej Šimetka, MUDr. Igor Michalec, MUDr. Marcel Gärtner
Porodnicko-gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 

Vaginální porodnické operace jsou nevyhnutelnou součástí porodnictví a správná volba metody včetně 
správné techniky provedení je zcela zásadní pro úspěšné dokončení porodu. Vaginální porodnické ope-
race jsou ve srovnání se spontánním vaginálním porodem spojeny s vyšší frekvencí výskytu poranění pá-
nevního dna a hráze. Na základě poznatků Evidence based medicine je vakuumextrakce, při zachování 
stejné bezpečnosti pro plod, spojená se signifikantně nižší morbiditou matek ve srovnání s porodem per
forcipem, tzn. s nižším výskytem poranění hráze, sfinkteru (OR 0,41) a přetrvávání inkontinence stolice a
plynů. Na druhé straně je vakuumextrakce provázená vyšším rizikem selhání metody (OR 1,69). 
Frekvence operačních vaginálních porodů v ČR je ve srovnání s jinými porodnicky vyspělými zeměmi 
velmi nízká a v praxi převládá použití forcepsu. Užití vakuumextraktoru má vzestupnou tendenci, přesto 
je metoda zavedena pouze ve 36 porodnicích ze 100 (stav r.2007) a v některých regionech není zave-
dena vůbec. Frekvence užití vakuumextrakce je v ČR jedna z nejnižších na světě. Mezi kontraindikacemi 
provedení VEX v ČR historicky přetrvává hypoxie, tento fakt nereflektuje současný stav vědění a do jisté
míry limituje rozšíření metody. 

Kazuistika: 
Plastiky defektu vulvy za účelem zlepšení kvality 
života u pacientky s karcinomem vulvy po 
onkologické léčbě
 Autoři: Mouková L. ¹, Hýža P.2, Krejčí E.3 
 
1 Oddělení gynekologické onkologie, Masarykův onkologický ústav Brno
2 Klinika plastické a estetické chirurgie FN u svaté Anny Brno
3 Oddělení onkologické a experimentální patologie, Masarykův onkologický ústav Brno

49 letá žena, v 12/2007 z biopsie vulvy diagnostikován spinocelulární karcinom gr. II . V 2/2008 prove-
dena radikální vulvektomie s bilaterální inguinofemorální lymfadenektomií s histologickým nálezem roho-
vějícího spinoceulárního karcinomu pravého labia vulvy, v terénu VIN I-III/HPV, s metastázou v 1/26 regi-
onálních uzlin, pT1b N1(1/26) M0. Pooperačně vznik dehiscence v oblasti perinea s resuturou, následně 
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adjuvantně radioterapie 55 Gy do 4/2008. Poradiačně vznik velkého defektu v oblasti původní vulvekto-
mie s infikovanou bolestivou nekrózou. V 10/2008 provedena nekrektomie celého defektu, histologicky
bez známek recidivy neoplázie. Pro recidivující infekce defektu, absolutní nemožnost pacientky sedět, 
nutnost užívat opiátová analgetika, obtíže s močením a nemožnost sexuálního života s psychickou trau-
matizací indikovány plastické operace. Začátkem 1/2009 provedena nekrektomie s plastikou pomocí 
dvou místních transpozičních laloků, které znekrotizovaly tahem. Koncem 1/2009 následovala plastika 
pomocí muskulokutánního stopkového laloku m. gracilis. Sval zůstal po operaci vitální, kožní ostrov 
znekrotizoval pro insuficienci kožních perforátorů. V 2/2009 zvolena plastika pomocí volného laloku ALTF
(antero-lateral thigh flap), kdy byl mikrochirurgicky našit volný perforátorový lalok descendentní větve z
a. circumflexa femoris lateralis na cévní stopku m. gracilis. Lalok uchycen, pacientka t. č. bez obtíží, bez
analgetik, spokojená, restaging negativní. 

Podíl screeningu I. trimestru 
na diagnostice chromozomálních aberací  
2004 – 2008 v centru GENNET s.r.o. Praha. 
D. Smetanová, D. Stejskal, E. Kulovaný, E. Hlavová

Cíl: Retrospektivní studie privátního centra hodnotící podíl screeningu I. trimestru na diagnostice chro-
mozomálních vad v období 2004- 2008. Metoda: Analýza výsledků dostupných screeningových progra-
mů:1)screening I. trim. : kombinovaný test, 2)biochemický screening II. trim. : triple/integrovaný test,3) 
uzv vyšetření v 18. – 22. týdnu gravidity. Pozitivní screening v I. trim. /CVS: a)patol. uz nález, b) cutoff 
1/100 a vyšší pro kombinovaný test. Pozitivní screenig ve II. trim. /AMC: a) patol. uz nález, b) cutoff 1/250 
a vyšší pro triple/integrovaný test. V období 2004 – 2008 jsme provedli 14 160 uzv vyšetření v I. trim. , z 
toho kombinovaný test u 11 743 těhotných.11 635 (25,6%) těhotných z celkového počtu 45449 scree-
ningů II. trim. prošlo sekvenčním testem. Ve II. trim. jsme provedli celkem 46048 uzv vyšetření. Výsledek: 
Chromozomálních vad bylo diagnostikováno 465: 190 plodů s T21, 43 s T18, 13 s T13, 29 s 45, X, 23 
s polyploidiemi a 168 ostatních chrom. aberací. Tab. : podíl screeningu I. trimestru v % na diagnostice 
chrom. aberací. 

2004 2005 2006 2007 2008
T 21 17.6 26.7 16.7 25 33
T 18 25 26.7 22 25 14.3
T 13 0 16 0 50 50
45, X 0 57.4 83.3 50 42.9
Polypl 0 71.4 25 0 0
Jiné 6.9 0 3.4 6.3 24.2

Závěr: Ze všech chrom. vad diagnostikovaných v letech 2004 – 2008 bylo v I. trim. diagnostikováno 
17,8%. Z toho v roce 2004 12,7%, 2005 23%, 2006 18,3%, 2007 16,5% a 27,8% v roce 2008. Studie 
prokazuje relativně malý ale stoupající podíl (cca1/3) screeningu I. trim. na diagnostice všech chrom. 
aberací. 

 www.cervikalnikarcinom.cz

 •  Až 100% účinnost přetrvávající zatím
6,4 roku.1,3*

Dlouhodobá ochrana proti 
cervikálnímu karcinomu.1, 2 *

•  Vysoké hladiny protilátek díky adjuvantnímu 
systému 04 (AS04).2,3,4

 ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU
NÁZEV PŘÍPRAVKU: Cervarix™ injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti  lidskému papilomaviru [typy 16, 18] (rekombinantní, adjuvovaná, adsorbovaná). KLINICKÉ ÚDAJE Složení: 1 dávka (0,5 ml) obsahuje: Papillomaviri humani typ 16 L1 protein 
20 mikrogramů a typ 18 L1 protein 20 mikrogramů ve formě neinfekčních, viru podobných částic (VLP, virus-like particles) adjuvovaný na AS04 obsahující: 3-O-deacyl-4’-monofosforyl-lipid A (MPL) 50 mikrogramů adsorbovaný na hydroxid hlinitý, hydratovaný (Al(OH)

3
) 

celkem 0,5 miligramu Al3+. Indikace: Cervarix™ je vakcína určená k prevenci vysokého stupně premaligních cervikálních lézí a cervikálního karcinomu, které jsou kauzálně spojeny s lidským papilomavirem (HPV) typu 16 a 18. Indikace je založena na prokázané účinnosti 
Cervarixu u žen ve věku 15 až 25 let a na prokázané imunogenicitě této vakcíny u dívek a žen ve věku 10 až 25 let. Použití Cervarixu musí být v souladu s ofi ciálními doporučeními. Dávkování a způsob podání: Doporučené očkovací schéma je 0., 1., 6. měsíc. Potřeba podání 
posilovací dávky nebyla stanovena. Doporučuje se, aby osoby, které dostanou jako první dávku Cervarix™, dokončily 3dávkové očkovací schéma rovněž vakcínou Cervarix™. Cervarix™ je určen k intramuskulární aplikaci do oblasti deltového svalu. Cervarix™ nesmí být v žádném 
případě aplikován intravaskulárně nebo intradermálně. Údaje o subkutánním podání Cervarixu nejsou k dispozici. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv pomocnou látku. Aplikace vakcíny Cervarix™ musí být odložena u osob trpících akutním vážným 
horečnatým onemocněním. Přítomnost lehké infekce, jako je nachlazení, není kontraindikací pro imunizaci. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Stejně jako u všech injekčních vakcín musí být i po aplikaci této vakcíny pro případ vzácně se vyskytující anafylaktické 
reakce okamžitě k dispozici odpovídající lékařská péče a dohled. Stejně jako u jiných vakcín aplikovaných intramuskulárně musí být i Cervarix™ podáván opatrně osobám s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace, protože po intramuskulárním podání může 
u takových osob dojít ke krvácení. Stejně jako u jiných vakcín nemusí být u všech očkovaných jedinců dosaženo ochranné imunitní odpovědi. Cervarix™ chrání proti nemoci způsobené HPV typu 16 a 18. Karcinom děložního čípku však mohou způsobit i jiné onkogenní typy 
HPV, proto zůstává rutinní cervikální screening kriticky důležitý a mělo by se v něm pokračovat podle místních doporučení. Očkování nenahrazuje pravidelný cervikální screening ani bezpečnostní opatření proti expozici HPV a sexuálně přenosným nemocem. Neprokázalo se, 
že by Cervarix™ měl terapeutický efekt. Vakcína proto není určena k léčbě cervikálního karcinomu, cervikální intraepiteliální neoplasie (CIN) nebo jakýchkoliv jiných zjištěných lézí souvisejících s HPV. Cervarix™ nechrání ženy před lézemi souvisejícími s HPV, pokud již byly 
v době očkování infi kovány HPV-16 nebo HPV-18. Interakce: O současném podání vakcíny Cervarix™ a jiných vakcín nebyly získány žádné údaje. Není důkaz, že by použití hormonální antikoncepce mělo vliv na účinnost Cervarixu. Podobně jako u jiných vakcín lze očekávat, že 
u pacientů podstupujících imunosupresivní léčbu nemusí být po očkování dosaženo odpovídající imunitní odpovědi. Těhotenství a kojení: Speciální studie zabývající se vakcinací těhotných žen nebyly provedeny. Očkování vakcínou Cervarix™ během kojení by se mělo provádět 
jen tehdy, pokud možné výhody očkování převáží možná rizika. Nežádoucí účinky: Nejčastějším nežádoucím účinkem pozorovaným po podání vakcíny byla bolest v místě vpichu, která se vyskytla v 78 % všech dávek. Většina těchto reakcí, které netrvaly dlouho, měla mírný 
až střední průběh. Dále se vyskytovaly: reakce v místě vpichu včetně bolesti, zarudnutí, otoku; únava, bolest hlavy, gastrointestinální symptomy včetně nauzey, zvracení, průjmu a bolesti břicha, svědění/pruritus, vyrážka, kopřivka, myalgie, arthralgie.  FARMACEUTICKÉ ÚDAJE 
Inkompatibility: Cervarix™ nesmí být mísen s jinými léčivými přípravky. Doba použitelnosti: 3 roky. Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte v chladničce  (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. 
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zda neobsahuje jakékoli cizí částice a/nebo jestli nemá změněný vzhled. Je-li patrná jakákoliv změna vzhledu, je třeba vakcínu vyřadit. Druh obalu a velikost balení: 0,5 ml suspenze v předplněné injekční stříkačce (sklo typu I) s pístovou zátkou (butylpryž), s jehlami nebo bez 
jehel, o velikosti balení 1 a 10. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: GlaxoSmithKline Biologicals s.a., Rue de l‘Institut 89, B-1330 Rixensart, Belgie. REGISTRAČNÍ ČÍSLO: EU/1/07/419/001-009. DATUM PRVNÍ REGISTRACE/
PRODLOUŽENÍ REGISTRACE: 20. 9. 2007. DATUM  REVIZE TEXTU: 26. 11. 2008. 
Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Úplnou informaci pro předepisování najdete v Souhrnu údajů o přípravku nebo se obraťte na adresu společnosti GlaxoSmithKline s.r.o., Na Pankráci 17/1685, 140 21 Praha 4,
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3D vaginální ultrazvuk 
při screeningu v I. trimestru gravidity
Polák P.1 , Skřivánek A.2 , Látal T.1

1. Centrum prenatální diagnostiky, Hanáckého pluku 8, Olomouc
2. G-CENTRUM Olomouc s.r.o.

Volné sdělení do bloku   SOUČASNÉ TRENDY PRENATÁLNÍ DIAGNOSTIKY
    Celostátní konference SSG ČR a ČGPS ČLS JEP
    Brno, 15. – 17. 5. 2009
Trojrozměrné vaginální ultrazvukové vyšetření plodu mezi 11. – 14. týdnem těhotenství umožňuje multi-
planární analýzu, která je důležitá pro měření a zobrazení podstatných UZ minor markerů v I. trimestru: 
nuchální translucence (NT), nosní kůstky (NB), frontomaxillárního faciálního úhlu (FMF). Validním měřením 
těchto UZ charakteristik v podobě tzv. „two step“ varianty kombinovaného testu dosahujeme až 96% 
senzitivity záchytu Downova syndromu plodu při 5% falešné pozitivitě. 
3D vaginální UZ sonda přináší vyšší podíl morfologických detailů a lepší orientaci v rovině. Umožňuje 
popis některých dysmorfologických markerů, které jsme dosud sledovali až ve II. trimestru: dilatace mo-
čových cest, hyperechogenní intestinum, hyperechogenní srdeční fokusy apod. Slouží také k včasnému 
záchytu závažných srdečních defektů. 
Výhodou tohoto zobrazení je dále zkrácení doby vyšetření, redukce opakovaných návštěv, možnost vir-
tuální off-line analýzy, elektronické sdílení dat pro superkonsiliární služby přes internet. 

Zhodnocení úspěšnosti prenatální 
diagnostiky vrozených chromozomálních aberací 
(VCA) v České republice v období 1994–2008. 
V. Gregor1,2, A. Šípek1,3 Z. Tesař 2

1 Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha
2 Soukromá gynekologická a genetická ambulance, Praha 10
3 3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha 

Typ studie: Retrospektivní studie, která zpracovává úspěšnost sekundární prevence vrozených chro-
mozomálních aberací zjištěných při prenatální diagnostice ve srovnání s počty případů těchto vad u 
narozených. 

Metodika: Data o prenatální diagnostice byla získána z jednotlivých pracovišť lékařské genetiky. Údaje 
jsou uváděny jednak pro všechny vady prenatálně diagnostikované, jednak pro vrozené chromozomální 
aberace. Ke srovnání byla použita data o výskytu VCA u narozených dětí v České republice. Tato data 
byla čerpána z Národního registru vrozených vad v České republice za stejné období. Byla provedena 
komparativní analýza dat a stanoveny průměrné úspěšnosti sekundární prevence sledovaných vroze-
ných vad. 

Závěr: U všech prezentovaných vrozených vad došlo ve sledovaném období k mírnému snížení inciden-
ce u narozených a tedy i ke zlepšení sekundární prevence. 

Neobvyklá onemocnění zevních 
rodidel
MUDr. Martin Pešek¹, MUDr. Jiří Bouda, PhD¹, Dmitry V. Kazakov, 
PhD², Doc. MUDr. Zdeněk Rokyta, CSc¹

V našem sdělení popisujeme nálezy vzácných onemocnění vulvy. 
Endometrióza je častým gynekologickým onemocněním. Nález endometriózy zevních rodidel u 29-leté 
ženy je však nálezem vzácným. Projevoval se bolestivou, krvácející lézí v oblasti mons veneris vždy bě-
hem menses. Terapie je chirurgická s kompletním odstraněním léze. 
Syringóm vulvy je dalším z raritních onemocnění vulvy. Popsán případ 63-leté pacientky s nálezem benig-
ního syringómu vulvy, projevujícím se úporným pruritem vulvy. Syringóm je benigní kožní tumor ekrinních 
potních žlázek. Postižení vulvy je extrémně vzácné. Terapie je chirurgická s kompletním odstraněním 
léze. 
Hidradenitis vulvae. Referováno o 44-leté pacientce s rozsáhlým lymfedémem podbřišku, zevních rodidel 
a perinea, který znemožňoval normální pohyb nemocné. Léčba spočívala v odstranění tkání s lymfe-
démem výše popsaných oblastí podbřišku a provedení prosté vulvektomie. Histologicky se potvrdily 
non - neoplastické alterace postihující všechny kožní adnexální struktury včetně anogenitálních pseudo-
mammárních žlázek. Dle našeho názoru tyto změny vedly ke vzniku supurativní hidradenitis s rozvojem 
rozsáhlého lymfedému. 

¹Gynekologicko-porodnická klinika LF UK a FN Plzeň 
²Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň 

Adresa pracoviště:
Gynekologicko-porodnická klinika 

304 60 Plzeň, alej Svobody 80
E-mail autora: pesek70@seznam.cz 

Iatrogenní poruchy poševního 
ekosystému. 
Unzeitig V. (1,2), Buček R. (3), Al Awad H. (1)

1/ Gynekologicko – porodnická klinika MU a FN Brno,
přednosta prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc. 
2/ Centrum ambulantní gynekologie a primární péče Brno,
vedoucí lékař MUDr. Vladimír Dvořák
3/ Mikrobiologické laboratoře BIO-PLUS, s.r.o. , Brno,
 ředitel doc. MUDr. Radomír Buček, CSc. 

Fyziologické poševní prostředí je zajišťováno několika vzájemně se ovlivňujícími mechanizmy. Jejich vy-
váženost je zárukou autonomní ochrany pochvy proti rozvoji infekce. Narušení kteréhokoliv z nich vede 
k porušení fyziologické rovnováhy a rozvoji nežádoucích klinických příznaků. Na některých „poruchách“ 
se podílíme i svými medicínskými či nemedicínskými aktivitami. 
Patří k nim mimo jiné používání lubrikancií při vaginálních vyšetřeních, aplikace antibiotik nebo nevhodná 
menstruační hygiena opředená pavučinou pověr a mýtů o škodlivosti menstruačních tamponů. Změny 
poševního pH, kolonizace laktobacilů, streptokoků a střevních bakterií, relativní hypoestrinismus – to vše 
vede k dlouhodobým poruchám vaginálního ekosystému s nepříjemnými důsledky pro ženu. 
V průběhu sdělení budou prezentovány výsledky několika klinických studií včetně dlouhodobé „substitu-
ce“ pochvy kulturou živých laktobacilů. 
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Využití přírodních prostředků 
k potlačení vulvovaginitid mykotického, 
bakteriálního či smíšeného původu - předběžné 
výsledky postmarketingové studie 
 Prim. MUDr Petr Pícha, GynCentrum, Praha

V přednášce prezentujeme předběžné výsledky otevřené klinické postmarketingová studie, jejímž cílem 
je zjistit léčebné účinky přípravku Allivictus při léčbě opakovaných vulvovaginitíd mykotického, bakteriál-
ního nebo smíšeného původu. Do studie bylo od 10/2008 zařazeno 40 pacientek trpících opakovaným 
vulvovaginálnim dyskomfortem zjištěným při ambulantním gynekologickém vyšetření. Přípravek Allivictus 
byl u nich podáván v perorální a vaginální formě. Z předběžných výsledku vyplývá až 95% úspěšnost 
přípravku při léčbě vulvovaginálniho dyskomfortu. Dále je patrný positivní efekt této léčby na celý imunitní 
systém - ani jedna z sledovaných pacientek neonemocněla jinou bakteriální či virovou infekci (viróza, 
nachlazení. . . ). V sledovaném období byl pozorován také nízký výskyt nežádoucích účinků; pouze u 
jedné nemocné se objevila psychická nesnášenlivost tohoto přípravku. Naše prezentace poukazuje na 
vysokou účinnost a výbornou snášenlivost výše uvedeného preparátu a podrobně shrnuje další možnosti 
jeho použití v gynekologické praxi. 

PCO syndróm a sterilita 
 – kritický pohľad. 
Kaščák P. , Korecová M. *, Hlaváčik M. M. . 
Gynekologicko-pôrodnícka klinika FN Trenčín,* Diabetologická ambulancia Trenčín. Trenčín

Cieľ štúdie: Cieľom retrospektívnej štúdie bolo vyhodnotiť incidenciu, diagnostiku a liečbu syndrómu 
polycystických ovárií (PCOS) u sterilných žien na Gynekologicko-pôrodníckej klinike FN Trenčín v časo-
vom období 7 rokov (2001-2007). Naše výsledky sme podrobili kritickej analýze a pohľadu na ochorenie 
z hľadiska „tradovaných“ literárnych údajov a publikovaných dát úspešnosti jednotlivých liečebných po-
stupov. 

Metodika a výsledky: V definovanom časovom období sme vyšetrili 696 žien, ktoré spĺňali diagnostiké
kritériá sterility. Z nich u 224 bola potvrdená anovulácia WHO II s výnimkou izolovanej hyperprolaktinémie. 
Podľa diagnostických kritérií National Institute of Health sme PCOS diagnostikovali u 101 pacientiek, čo 
je 14,5% selektovaného súboru sterilných žien.73 žien bolo vyšetrených diabetológom k vylúčeniu inzulí-
novej rezistencie a hyperinzulinémie. U 30 pacientiek bola odporučená liečba metformínom, pričom všet-
ky tieto ženy mali BMI > 26. V definovanej skupine 30 žien sme zaznamenali 12 gravidít, ale len u dvoch
z nich pri monoterapii metformínom.9 žien otehotnelo pri kombinácii metformínu s klomiféncitrátom a 1 
žena pri indukcii ovulácie metformínom s gonadotropínmi a po intrauterinnej inseminácii. 

Diskusia a záver: PCOS je literárne považovaný za najčastejšiu príčinu anovulácie u žien a v publiko-
vaných prácach sa udáva jeho výskyt vo všeobecnej populácii 5-10%. Z diagnostického hľadiska je 
dôležitý konsenzus National Institute of Health z roku 1990 a tzv. Rotterdamské kritériá z roku 2003. 
Pri štúdiu literatúry však zisťujeme, že podľa uvedených kritérií diagnosticky postupuje relatívne málo 
gynekológov a endokrinológov, a že medzi oboma skupinami odborníkov existujú výrazné rozdiely v di-
agnostike a liečbe ochorenia. Na rozdiel od navrhovaných odporučení vrátane evidence based medicine 
a odporúčaní Cochrane Library sa zdá, že metformín sa z potenciálneho lieky prvej voľby presunie až za 
liečbu klomiféncitrátom, čo sme potvrdili i v našej štúdií. Na rozdiel od literárnych údajov sme pri podrob-
nejšej analýze súboru zistili, že sme nezaznamenali ani jednu graviditu po skarifikácií ovárií, takisto žiadna
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Farmakologická embryoprotektivní 
terapie habituálního potrácení 
Hudeček,R. , Krajčovičová, R. 
Gynekologicko – porodnická klinika LF MU a FN Brno

Přednáška 

Cíl práce:Přehled etiologie, diferenciální diagnostiky a terapie habituálního potrácení. Adekvátní diferenciální 
diagnostika usnadňuje stanovení etiologického faktoru infertility a následnou cílenou kauzální terapii. 

Materiál: V souladu s nárůstem našich poznatků o mechanizmech podmiňující fyziologický průběh gra-
vidity dochází k přehodnocování jednotlivých etiologických faktorů ve vztahu k habituálnímu potrácení. 
Dominantní role anatomických a infekčních příčin ustupuje narůstající incidenci imunologicky, geneticky 
a hematologicky podmíněných habituálních potratů. Diagnostika příčin habituálního potrácení vyžaduje 
komplexní diagnostický algoritmus a interdisciplinární terapeutický přístup. 

Metodika: Preference základních, jednoduchých a plošně dostupných vyšetřovacích metod. Pokud tyto 
nepřinesou jednoznačné řešení diferenciálně diagnostického problému, přistupujeme k metodám speci-
fickým a technicky náročnějším Adekvátní diferenciální diagnostika umožní stanovení pravděpodobného
etiologického faktoru, na léčbu kterého je nutno cíleně zaměřit terapii. 

Výsledky: U genetických, enviromentálných a psychologických příčin jsou naše terapeutické možnosti 
značně omezené. U pacientek v období perimenopauzy využíváme v terapii metody asistované repro-
dukce. Rozšíření terapeutických možností u dysfertility perimenopauzálních žen přináší program dár-
covství oocytů spolu s estrogenní a gestagenní substitucí. Trombofilní stavy léčíme dle doporučení he-
matologa podáváním kyseliny acetyolsalicylové a/nebo nízkomolekulárními hepariny, u defektu MTHFR 
(mutace v genu pro enzym 5,10 - methylentetrahydrofolat-reduktasu) substituujeme vitamíny skupiny B. 
U myomatózy je vhodná předoperační příprava GnRH agonisty. Při zjištění endokrinní poruchy je důležitá 
suplementace nebo blokování působení příslušných hormonů, důsledná kompenzace diabetes mellitus 
(dietní režim, inzulinoterapie). Při zjištěné hyperinsulinemii a u žen se syndromem polycystických ovarií 
(PCOS) aplikujeme metformin. Při pozitivním nálezu potvrzujícím akutní nebo chronickou infekci podá-
váme antibiotika dle zjištěné citlivosti původce infekce. Dle zjištěného typu imunologicky podmíněného 
habituálního potrácení aplikujeme kyselinu acetylosalicylovou v kombinaci s heparinem, případně se 
středně vysokými dávkami glukokortikoidů. Patologické protilátky lze také dočasně odstranit opakova-
nou plazmaferezou. Příznivou odezvu vyvoláva intravenózní aplikace vysokých dávek imunoglobulinů. 

Závěr: V současnosti se intenzivně studují nové terapeutické možnosti embryoprotektivní imunomodula-
ce a systemové enzymoterapie. Finální úspěch léčby je podmíněn důslednou mezioborovou spoluprácí 
gynekologa, hematologa, imunologa, endokrinologa, psychologa a dalších specialistů. Dominantní role 
ve vedení procesu diagnostiky a terapie habituálního potrácení by však měla zůstat v rukou erudovaného 
reprodukčního gynekologa. 

žena s normálnym BMI nemala potvrdenú hyperandrogenémiu a nebola liečená metformínom. Takisto 
nemáme žiadne skúsenosti s potenciálne prospešnou liečbou metformínom v gravidite. Najzásadnejším 
poznatkom našej štúdie je rozpor v incidencii ochorenia v našej selektovanej skupine žien s tradovaným 
údajom PCOS ako najčastejšej endokrinopatie v ženskej populácii. Myslíme si, že tieto údaje sú „pre-
pisované“ z predchádzajúcich publikácií a nezohľadňujú dnešný pohľad na patofyziológiu ochorenia a 
nerešpektujú žiadnu z odporúčaných diagnostických kritérií. 

Dvouleté zkušenosti 
s neinvazivním managementem inkompatibility v 
krevních systémech matky a plodu. 
Pětroš M. (1), Kuldanová E. (2), Matura D. (1), Šimetka O. (1)
1Porodnicko – gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava, přednosta MUDr. O. Šimetka
2Neonatologické oddělení, Fakultní nemocnice Ostrava, primář MUDr. H. Podešvová

Abstrakt
Cílem naší práce je vyhodnocení neonatálního outcome u těhotenství s Rh alloimunizací se zvýšeným ri-
zikem fetální anémie, kde výše rizika byla posuzována pouze na základě dopplerometrického měření ma-
ximální průtokové rychlosti v arterii cerebri media (PSV MCA). Zpracovali jsem výsledky všech těhotenství 
od května 2007 do ledna 2009, u kterých byl přítomen pozitivní nepřímý Coombsův test, PSV MCA nad 
1,5 MoM a těhotenství bylo ukončeno ve Fakultní nemocnici Ostrava. Kritériím vyhovovalo 112 pacientek 
s pozitivními protilátkami, z nichž 28 mělo PSV MCA nad 1,5 MoM, u 4 pacientek neznáme outcome, 
hodnoceno bylo 24 těhotných žen. U novorozenců jsme sledovali parametry morbidity (podání tránsůze, 
léčba imunoglobuliny, hospitalizace na neonatologické JIP, fototerapie) a iatrogenní prematurity (týden 
gestace porodu a porodní hmotnost). Závažný stupeň hemolytického onemocnění novorozence (HON) 
(tzn. podání krevní transfůze nebo imunoglobulinů) mělo 6 novorozenců, mírný stupně (jen fototerapie) 
měli 4 novorozenci a bezvýznamný stupeň (bez opatření) 14 novorozenců. Krevní transfůze (top-up) byla 
podána 5 novorozencům, u 3 z nich opakovaně. Intravenózní imunoglobuliny byly podány 6 novorozen-
cům. Na neonatologické JIP bylo hospitalizováno 9/24 pacientů (38%), průměrně 4,3 dnů (2-10dnů). 
Fototerapii vyžadovalo 10/24 pacientů (42%), průměrně 192 hodin (45-318 hodin). Průměrný týden ges-
tace porodu byl 37+0 (porodní váha 3000g), v podskupině se závažným stupněm HON 35+4 (porodní 
váha 2734g). Průměrná hodnota odkladu porodu od maximální naměřené hodnoty PSV MCA byla 30 
dnů. Žádný novorozenec nevyžadoval výměnnou transfůzi nebo kordocentézu s intrauterinní transfůzí. 
Klinický management alloimunizovaných těhotenství pomocí dopplerometrického sledování PSV MCA je 
bezpečnou metodou pro plod, která zároveň snižuje potřebu invazivních vyšetřovacích metod. 

Umíme diagnostikovat 
intraamniální infekci u pacientek s předčasným 
odtokem plodové vody?
Kacerovský, M. , Tošner J. , Andrýs, C.1, Drahošová, M.1, Plíšková, 
L.2, Bolehovská, R.2, Förstl, M.3, Hornychová H.4

Porodnická a gynekologická klinika FN Hradec Králové
1 Ústav klinické imunologie a alergologie FN Hradec Králové
2 Ústav klinické biochemie FN Hradec Králové
3 Ústav klinické mikrobiologie FN Hradec Králové
4 Fingerlandův patologický ústav FN Hradec Králové

Předčasný porod je celosvětově závažným problémem, mající dopad nejen zdravotnický, ale rodinný, 
sociální a ekonomický. Frekvence předčasných porodů se příliš nemění a s jistými výkyvy se pohybuje 
kolem 6-7%. K předčasnému odtoku plodové vody dochází dle literárních údajů u 4,5 – 14 % těhoten-
ství. Důsledky pro matku a plod jsou tím závažnější, čím dříve v průběhu těhotenství k odtoku dojde. 
Přibližně v 30 % je PPROM příčinou předčasného porodu a podílí se tím na perinatální morbiditě a 
mortalitě. Trvalé neurologické postižení a poruchy vývoje má až 70 % novorozenců s porodní váhou pod 
800g. Mikrobiální invaze do amniální dutiny je přítomna u 10 % pacientek s předčasným porodem a u 
30 % pacientek s PPROM. Stopy bakterií bývají však detekovány v plodové vodě až u 60% pacientek 
s předčasným porodem. Chorioamniitida je zhruba u 40% pacientek s předčasným odtokem plodové 
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Klinický význam testování 
chemosensitivity u žen s karcinomem ovaria
J. Tošner, I. Sedláková, M. Červinka, A. Řezáč, J. Špaček
Por. gyn. klinika FN a LF UK v Hradci Králové

Chemoresistenci/chemosensitivitu ovariální nádorové tkáně jsme testovali in vitro na 62 vzorcích nádoru 
nebo ascitu pomocí MTT testu v různých klinických situacích. 
Nejvyšší chemosensitivitu jsme prokázali u cisplatiny (86,4%) a topotecanu (94,1%). Nejvíce resistentní 
byly buňky z nádoru i ascitu na etoposid (93,8 %) a gemcitabin (88,2%). Paclitaxel a karboplatina účin-
kovala na kultivované nádorové buňky stejně. Topotecan byl účinnější než carboplatina ( p� 0,04), gem-
citabin (p� 0,0001) a etoposid (p� 0,0001). Buňky tumoru i ascitu byly na karboplatinu (CBDCA) méně 
citlivé, než na cisplatinu (p � 0,003). 
Žádná pacientka ze skupiny platina sensitivních neměla prokázanou resistenci na paclitaxel in vitro. 
Nezjistili jsme významné rozdíly chemoresistence /chemosensitivity u žádného z testovaných cytostatik 
mezi serózním cystadenopapilokarcinomem a endometroidním karcinomem ovaria. Nezjistili jsme závis-
lost MTT testu se všemi testovanými cytostatiky na pokročilosti onemocnění a gradingu. 
Neshledali jsme statisticky významné rozdíly mezi výskytem chemosensitivity ani chemoresistence (u 
souhrnných skupin nemocných) mezi MTT testem prováděným z buněk odebraných z primárního tumo-
ru nebo ascitu před léčbou a MTT testem provedených z odběru recidivujícího tumoru po předchozí 
chemoterapii. 
U pacientek resistentních na paclitaxel se častěji vyskytovala trombocytopenie v průběhu chemoterapie 
první linie (CBDCA- paclitaxel). 
Stanovování chemosensitivity MTT testem poskytuje klinicky dobře využitelné výsledky při plánování 
chemoterapie druhé linie nebo hodnocení klinických studií ověřujících účinnost nových kombinací cy-
tostatik. 

Karcinom děložního hrdla v graviditě
Ševčík L. , Klát J. , Šimetka O. , Jalůvková Z. ,Gráf P. 
Porodnicko gynekologická klinika, Fakultní nemocnice, Ostrava

Při podezření na zhoubný nádor děložního hrdla v graviditě nebo při jeho diagnostice musí léčebný plán 
zohledňovat charakteristiku nádoru, gestační stáří a postoj ženy k těhotenství. Při podezření na invazivní 
nádor na základě cytologického, kolposkopického nebo histologického nálezu je indikována konizace do-
plněná hemostyptickou cerkláží. V případě histopatologického stádia IA1 L0 a negativní resekční linie je 
možno, při negativních kontrolách, vyčkat spontánního porodu v termínu, v ostatních případech je doporu-
čení stanoveno na základě stádia nemoci, gestačního stáří a postoje pacientky k porodu života schopného 

vody a bývá typicky spojena se zvýšenou perinatální morbiditou a mortalitou. Představuje hlavní příčinu 
předčasného porodu a vede k různě závažným patologickým stavům, často však u zcela asymptoma-
tických těhotných žen. Její průběh není vždy klinicky zřejmý, probíhá často němě a má dopad jak pro 
matku, tak pro plod (endometritida, neonatální sepse, úmrtí plodu. Autoři se ve svém souboru 50 paci-
entek s předčasným odtokem věnují možnosti invazivní včasné detekce intraamniální infekce za pomoci 
stanovení hladin proinflamatorních cytokinů v plodové vodě ( IL-6, IL-8, Heat shock protein 80, Pentraxin
3, sFAS, Endoglin) a neinvazivním sonogravfickým přístupem.

ACT A4 209.indd   1 3/3/09   2:30:23 PM
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Naše zkušenosti s aplikací implantátů
PVDF v urogynekologické operativě
Gärtner M. , Petzel M. , Szabová O. 
Porodnicko – gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

PVDF – polyvinylidene fluoride je syntetický neresorbovatelný materiál, který je tvořen monofilamentními
vlákny potaženými fluorem. Materiály z těchto vláken jsou pletené s makroporozitou otvorů 1.3 x 1.5 mm,
čímž splňují kritéria typu 1 pro implantáty používané v urogynekologické operativě dle Amida. Výrobce 
udává výbornou biokompatibilitu materiálu se sníženou reakcí tkání, menší elasticitu a tvarovou stálost 
sítí vyrobených z PVDF. Retrakce těchto sítí v období hojivého procesu je udávána do 20% a materiál 
signifikantně snižuje fibrózní proces. Referujeme vlastní zkušenosti s aplikací tohoto materiálu, který
používáme na našem pracovišti od dubna 2007 v rámci řešení močové inkontinence (TVT, TVT- O) a při 
řešení poruchy statiky pánevního dna (cystokéla, rektokéla, sestup poševního apexu – mesh anterior, 
mesh posterior, colposacropexe). 
Aplikaci implantátů z PVDF jsme hodnotili v časovém období od dubna 2007 do dubna 2009. V tomto 
období jsme provedli celkem 84 aplikací implantántů z PVDF, z tohoto počtu bylo 67 aplikací provedeno 
v rámci antiinkontinenčních operací (TVT, TVT-O), 12x byl aplikován mesh anterior k rekonstrukci defektu 

CIN III děložního hrdla se superfi-
ciálním šířením na endometrium
- kasuistika a přehled problematiky
Dr. Kinkorová Luňáčková I. , Bioptická laboratoř sro. , Plzeň

Prezentován případ 60-ti leté ženy, které byla provedena hysterektomie s oboustrannou adnexektomií na 
základě nálezu těžkých dysplastických změn v cervixu při cytologických vyšetřeních. Histologie ukázala 
CIN III děložního hrdla s masivním postižením endocervixu, děložního istmu a superficiálním šířením těžce
dysplastického epitelu na celé endometrium včetně endometrálního polypu. 
K propagaci skvamózního karcinomu cervixu na endometrium dochází nejčastěji endolymfatickým šíře-
ním nebo hlubokou myometrální invazí. Povrchové šíření na endometrium bez invaze je extrémně vzác-
né. V literatuře bylo popsáno 25 těchto případů, v 15 - 25 % z nich došlo k propagaci i na tuby a ovaria. 
Výrazným iniciačním faktorem je cervikální stenóza a pyometra (přítomny až v 66 % případů). Věkový 
průměr pacientek byl 63 let. Mechanizmus vzniku je nejasný, vzhledem ke kontinuitě leze se přikláníme k 
horizontálnímu mechanickému šíření dysplastického epitelu, kdy po vyplnění celé dutiny děložní proces 
přestupuje na tuby a dále na ovaria. Prognostický význam tohoto způsobu šíření není ve FIGO klasifikaci
zmiňován. Náš případ upozorňuje na důležitost biopsie endometria během konizace k vyloučení možné-
ho endometrálního šíření cervikální neoplázie. 

novorozence. Při diagnostice nádoru v prvním nebo časném druhém trimestru je nutno pacientce doporučit 
ukončení gravidity radikální chirurgickou léčbou nebo radikální kombinovanou radioterapií s chemopotenci-
ací. V případě, že pacientka s ukončením gravidity v této situaci nesouhlasí, musí být poučena o možných 
rizicích a podepsáním negativního reverzu převzít veškerou odpovědnost na sebe. Při diagnostice nádoru 
v pozdním druhém nebo časném třetím trimestru je možno vyčkat viability plodu a ukončit graviditu císař-
ským řezem, jež bude spojen s radikální chirurgickou léčbou nebo za tři týdny po porodu indikovat radikální 
kombinovanou konkomitantní radioterapii. U lokálně pokročilých nádorů je možno při odkladu léčby využít 
chemoterapii s cílem zamezit progresi nemoci. Léčebný plán musí být stanoven na základě konsensu týmu 
odborníků a pacientky samotné a jeho součástí musí být expertní sledování pacientky onkogynekologem a 
hodnocení stavu plodu erudovaným porodníkem. 

předního poševního kompartmentu a 5 krát mesh posterior k rekonstrukci defektu zadního poševního 
kompartmentu. V analyzovaném souboru jsme zaznamenali tyto jednotlivé peroperační a pooperační 
komplikace: 1x hyperkorekci (1.49%), 2x perforaci močového měchýře (2.98%), 4 krátkodobé reverzi-
bilní pooperační retence moči (5.97%), 6 de novo urgencí (8.95%), v 7 případech pooperačně udávané 
bolesti třísel (10.44%) a 13 pooperačních cystitid (19.4%). Nezaznamenali jsme doposud žádnou pro-
truzi nebo odhojení materiálu. Výskyt jednotlivých komplikací v našem souboru odpovídá výskytu popi-
sovanému v literatuře jinými autory. 

Incidence erytrocytární aloimunizace
u těhotných žen

Ľubušký M.1,2, Holusková I.3, Procházka M.1, Vomáčková K.4

1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci
2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN v Olomouci
3 Transfúzní oddělení FN v Olomouci
4 1. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci

Cíl studie: 
Zjistit u těhotných žen incidenci klinicky významných antierytrocytárních aloprotilátek, které mohou způ-
sobit závažné hemolytické onemocnění plodu a novorozence.

Metodika: 
Na Transfuzním oddělení FN Olomouc bylo letech 2000-2008 vyšetřeno celkem 33818 těhotných žen. 
U všech byl na začátku těhotenství proveden screening nepravidelných antierytrocytárních protilátek + 
event. identifikace aloprotilátky.

Výsledky: 
Klinicky významné antierytrocytární aloprotilátky byly diagnostikovány ve 482 případech. Nejčastější pří-
činou mateřské aloimunizace byl antigen E  s incidencí 5,1‰ (172/33818), dále antigeny D 3,8‰ (127/
33818), M 1,4‰ (46/33818), C 1,3‰ (44/33818), K 1,2‰ (41/33818), c 0,6‰ (20/33818), S 0,4‰ 
(15/33818), Jka 0,2‰ (7/33818), PP1pk (Tja) 0,1‰ (3/33818) a antigen Fya 0,1‰ (2/33818).

Závěr: 
I při provádění profylaxe D aloimunizace podáváním anti-D imunoglobulinu D-negativním ženám v těho-
tenství a po porodu D pozitivního dítěte představuje D antigen stále 2. nejčastější příčinu erytrocytární 
aloimunizace matky. Zbývající klinicky významné aloimunizace jsou způsobeny non D antigeny systému 
Rh, antigeny systému Kell a vzácně se vyskytujícími antigeny v krevních systémech MNS a Kidd.

V olomouckém regionu v posledních čtyřech letech byla incidence Rh (D)  aloimunizace u těhotných 
žen 5‰. Předpokládáme-li v České republice podobné výsledky tak se jedná při 100.000 porodech 
asi o 500 Rh (D) aloimunizovaných těhotných žen ročně. Pokud dvě třetiny z nich budou mít D-pozitivní 
plod tak můžeme předpokládat asi 333 ohrožených plodů ročně. Všem případům Rh (D) aloimunizace 
však lze teoreticky zabránit profylaktickým podáním anti-D gamaglobulinu v potřebné dávce při každé 
potenciálně senzibilizující události.

V olomouckém regionu v posledních deseti letech byla incidence Kell (K)  aloimunizace u těhotných žen 
1,2‰. Předpokládáme-li v České republice podobné výsledky tak se jedná při 100.000 porodech asi o 
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120 Kell (K) aloimunizovaných těhotných žen ročně. Při 5% pravděpodobnosti, že budou mít K-pozitivní 
plod tak můžeme předpokládat asi 6 ohrožených plodů ročně. V České republice není ženám před 
ukončením reprodukčního období při transfuzi podávána vždy Kell (K) kompatibilní nebo Kell (K) negativní 
krev.

 

Fetomaternální hemoragie 
při porodu císařským řezem
Ľubušký M.1,2, Ordeltová M.3, Procházka M.1, Vomáčková K.4

1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci
2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN v Olomouci
3 Oddělení alergologie a klinické imunologie LF UP a FN v Olomouci
4 1. chirurgická klinika LF UP a FN v Olomouci

Cíl studie: 
Zjistit incidenci fetomaternální hemoragie (FMH) při porodu císařským řezem a stanovit objem fetálních 
erytrocytů, které pronikají do mateřské krve. Určení těchto parametrů by umožnilo optimalizovat dopo-
ručení k provádění prevence Rh (D) aloimunizace. 

Pracovní hypotéza: 
IgG anti-D v dávce 10 µg podané nitrosvalově by mělo pokrýt 0,5 ml fetálních Rh (D) pozitivních erytro-
cytů nebo 1ml celé krve. U naprosté většiny porodů proniká do mateřské krve méně než 2,5 ml fetálních 
erytrocytů (5 ml plné krve, postačující dávka IgG anti-D 50µg). Naopak jen ojediněle dochází při porodu 
k FMH, která přesahuje 5ml (10 ml plné fetální krve, postačující dávka IgG anti-D 100µg). U většiny pří-
padů však není přítomen žádný rizikový faktor. Zvýšené nebezpečí prostupu červených krvinek plodu 
do krve matky je při porodu císařským řezem.

Metodika: 
Celkem bylo v pilotní studii provedeno 130 vyšetření. Množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu 
matky při porodu císařským řezem bylo stanoveno průtokovou cytometrií na přístroji BDFACSCanto 
(Becton Dickonson International). 
Laboratorní zpracování: Fetal Cell Count™ kit (Diagnosis of Feto-maternal Transfusion by flow cytomet-
ry), IQ Products, IQP-379. 
Výpočet celkového objemu fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky: Scientific Subcommittee of
the Australian and New Zealand Society of Blood Transfusion. Guidelines for laboratory assessment of 
fetomaternal haemorrhage. 1st ed. Sydney: ANZSBT, 2002: 3-12.

Výsledky: 
Fetomaternální hemoragie (FMH) ≤ 2,5 ml (5ml celé krve), byla přítomna při porodu císařským řezem 
v 95,4% případů (124/130), postačující dávka IgG anti-D 50 µg. FMH  ≤ 5 ml (10 ml celé krve) v 97,7% 
případů (127/130), postačující dávka IgG anti-D 100 µg. Ve zbylých třech případech byla FMH = 15,4 
 ml,  16,3 ml a 18,2 ml (31 ml, 33ml a 37 ml plné krve), postačující dávka IgG anti-D = 320 µg, 330 µg 
a 370 µg.

Závěr: 
Při porodu císařským řezem je u Rh (D) negativní ženy po porodu Rh (D) pozitivního plodu vhodné stano-
vit objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky IgG anti-D potřebné k prevenci Rh (D) alo-
imunizace. V 98% případů byla postačující dávka IgG anti-D 100 ug, naopak ve zbývajících 2% případů  
se jednalo o excesivní FMH a bylo nutné podat dávku více než trojnásobnou.

Prevence Rh (D) aloimunizace
Ľubušký M.1,2, Procházka M.1

1 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci
2 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN v Olomouci

Události při kterých by měl být podán anti-D imunoglobulin D-negativním ženám, 
nejsou-li u nich již přítomny protilátky anti-D:

• Indikace v 1. trimestru (50ug)
� umělé ukončení těhotenství
� samovolný potrat s instrumentální revizí dutiny děložní
� operace mimoděložního těhotenství
� biopsie choria z genetické indikace
� evakuace molární gravidity

• Indikace ve 2 a 3. trimestru (100ug)
� amniocentéza
� kordocentéza
� jiné invazivní výkony prenatální diagnostiky a fetální terapie
� indukovaný abort
� intrauterinní úmrtí plodu
� pokus o zevní obrat konce pánevního
� břišní poranění
� porodnické krvácení

• Antepartální profylaxe ve 28. týdnu (1 x 250ug)

• Porod D-pozitivního plodu * (dle FMH)

Dávka:  
před 20. týdnem těhotenství  50 ug (250 IU)
po 20. týdnu těhotenství ** 100 ug (500 IU)

Načasování: 
co nejdříve ale nejpozději do 72 hodin po události.
Při opomenutí provedení prevence Rh (D) aloimunizace do 72 hodin po potenciálně senzibilizující události 
má ještě smysl podat IgG anti-D do 13 dní, v mimořádných případech je doporučeno podání s odstupem 
maximálně 28 dní po porodu.

FMH (fetomaternání hemoragie)
Je-li provedeno kvantitativní stanovení množství fetálních erytrocytů proniklých do oběhu matky, je indi-
kováno podání 10 µg IgG anti-D na 0,5 ml fetálních erytrocytů nebo 1 ml plné krve.

* i v případech kdy D-fenotyp plodu není znám
** současně by měl být stanoven objem fetomaternální hemoragie (FMH) k upřesnění dávky 
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Aktuální možnosti peroperační prevence 
adhezivních stavů v reprodukční gynekologii 
Pánková, S,. Hudeček R.,
Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno

POSTER 
Cíl práce: 
Klinické vyhodnocení aplikačních možností 100% hyaluronové kyseliny v peroperační prevenci adheziv-
ních stavů v laparotomické i laparoskopické operativně v rámci reprodukční gynekologie.

Materiál: 
Soubor tvoří 39 pacientek, které absolvovaly v období 1.2.2009 – 30.3.2009 operační výkon na Gyne-
kologicko-porodnické klinice MU a FN Brno s aplikací gelové formy 100% hyaluronové kyseliny v oblasti 
malé pánve. V 15 případech se jednalo o laparotomickou (38,5 %) a ve 24 případech (61,5 %) o laparo-
skopickou operaci. Operační výkony byly ve sledovaném souboru indikovány ve 13 případech pro dě-
ložní myomatózu (33,3 %), ve 13 případech pro ovariální cystu (33,3 %), v 7 případech pro nález adhezí 
v malé pánvi (17,9 %). Ostatní indikace představují celkem 6 případů (15,4 %).

Metodika: 
Aplikace hyaluronové kyseliny v celkovém objemu 10 ml byla provedena v závěru každého operačního 
vstupu po dokončení plánovaného výkonu, vždy po pečlivé sanaci krvácení v místě operačního fokusu. 
Při aplikaci byla zachována integrita gelu tak, aby nanášená vrstva gelu kryla oblast operovaného ložiska 
a zasahovala a překrývala i okolní zdravou tkáň. U laparotomických výkonů byla aplikace 10 ml gelu rea-
lizovaná pomocí silné tupé jehly, u laparoskopických výkonů byl gel aplikovány pomocí originální aplikační 
soupravy 5mm laparoskopickým portem.    

Výsledky: 
Ve skupině laparotomických výkonů byla hyaluronová kyselina ve formě gelu aplikována po myomektomii 
(13 případů, 33,3 %), v jednom případě po cystektomii Samsonské cysty (2,6 %)  a v jednom případě po 
adnexektomii pro nález chronického pozánětlivého adnextumoru (2,6 %). Ve skupině laparoskopických 
výkonů převažovala aplikace hyaluronové kyseliny po cystektomii ovariálních cyst. Celkem 12  výkonů 
(30,8 %), z čehož 10 výkonů pro nález Samsonské cysty (25,6 %) a dva výkony pro nález demoidální 
cysty (5,1 %). Po laparoskopické adheziolýze malé pánve byl gel aplikován v 7 případech (17,9 %), ve 
3 případech po laparoskopické salpingectomii (7,7 %), v jednom případě po unilaterální neostomii tuby 
(2,6 %) a v jednom případě po unilaterální adnexetomii (2,6 %).

Diskuse: 
Klinická účinnost a bezpečnost použití hyaluronové kyseliny byla prokázána multicentrickou studií pre-
zentovaná na Světovém endoskopickém kongresu v Bari, 2008. Studie zahrnuje soubor 389 pacientek 
z 11 italských center po endoskopických operačních výkonech v porovnání s kontrolní skupinou bez 
antiadhezivní prevence. Byl shledán signifikantně nižší výskyt adhezí při užití hyaluronové kyseliny, proti
kontrolní skupině a nebyl zjištěn rozdíl ve výskytu nežádoucích účinků v obou skupinách.

Závěr: 
Gelová forma 100% hyaluronové kyseliny představuje vysoce efektivní prostředek peroperační preven-
ci adhezivních stavů v reprodukční gynekologii. Aplikace laparotomické i laparoskopické formy gelu je 
technicky nenáročná a nevyžaduje speciální instrumentarium. Indikační spektrum užití antiadhezivního 
gelu zahrnuje širokou oblast patologických stavů malé pánve. V multicentrické studii byl prokázán signi-
fikantně nižší výskyt pooperačních adhezí po užití 100% hyaluronové kyseliny a nebyl shledán rozdíl ve
výskytu nežádoucích účinků proti kontrolní skupině.

Vztah exprese proteinů rezistence
MRP1 a p170 k rezistenci/sensitivitě in vitro 
u pacientek s karcinomem ovaria

Sedláková I.1, Tošner J.1, Řezáč A.1, Červinka M.2,  Brigulová K. 2, 
Špaček J.1, Tomšová M.3,  Škapinec P. 1, 
1  Porodnická a gynekologická klinika LF UK a Fakultní nemocnice Hradec Králové 

přednosta Doc. MUDr. Jindřich Tošner, CSc.
2  Ústav biologie a lékařské genetiky Lékařská fakulta v Hradci Králové University Karlovy v Praze 

přednosta prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
3  Fingerlandův patologický ústav Fakultní nemocnice Hradec Králové 

přednosta prof. MUDr. A. Ryška, PhD.

Cíl: 
Zjistit vztah mezi expresí proteinů rezistence MRP1 a p170 k rezistenci/sensitivitě in vitro na jednotlivá cy-
tostatika. Zhodnotit závislost MRP1 a p170 na histologickém typu nádoru a pokročilosti onemocnění.

Metodika: 
Proteiny rezistence a MTT test zároveň byl proveden u 25 pacientek s epiteliálním ovariálním karcino-
mem. MRP1 a p170 byly stanoveny imunohistochemicky. MTT-WST-1 testem byla zjištěna rezistence/
sensitivita in vitro na paclitaxel, cisplatinu, karboplatinu, etoposid, topotecan a gemcitabin.

Výsledky: 
Statisticky významný vztah byl prokázán mezi expresí p170 a rezistencí/sensitivitou in vitro na paclitaxel 
(p=0,05). Nejvyšší výskyt proteinu p170 byl zaznamenán u pacientek  sensitivních na paclitaxel in vitro 
(71,4%). Nejnižší výskyt p170 byl zjištěn u pacientek rezistentních na paclitaxel in vitro (30,0%). Hodnoty 
MRP1 a p170 nebyly v našem souboru ovlivněny histologickým typem ovariálního karcinomu ani stadiem 
onemocnění. MRP1 a p170 na sobě nebyly  navzájem závislé.

Závěr: 
Byl prokázán statisticky významný vztah mezi expresí proteinu p170 a rezistencí/sensitivitou na paclitaxel 
zjištěnou in vitro.

Tato práce vznikla za podpory grantu  IGA MZ NR 8768-3 a IGA MZ NS 9737-3.
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Perinatologické výsledky těhotenství
po  metodách IVF/ICSI.
M. Sviteková, I. Crha, K. Čadová, P. Ventruba, P. Janků
Gynekologicko–porodnická klinika, LF MU a FN Brno

Úvod:  
Průběh těhotenství a porodu u rodiček po IVF/ICSI  (in vitro fertilization, intracytoplasmic injection) jsou 
ovlivněny řadou faktorů. K nejvýznamnějším patří četnost těhotenství, věk a parita ženy, mnohdy přidru-
žená onemocnění. Cílem studie je analyzovat perinatologické výsledky žen, které otěhotněly  po IVF/ICSI 
provedených v Centru asistované reprodukce  Gynekologicko – porodnické kliniky v letech 2006 až 
2008.

Materiál a metodika: 
Retrospektivní studie analyzuje  porody (gestační stáří v období porodu, četnost těhotenství, způsob ná-
stupu pravidelné kontrakční činnosti, způsob vedení porodu, případné  komplikace u rodiček po IVF/ICSI 
cyklech a novorozence bezprostředně po porodu (váha, Apgar skóre a pH z a.umbilicalis po porodu). 
Výsledky jsou porovnány s kontrolním, náhodně vybraným souborem rodiček, které otěhotněly spontán-
ně. Ovariální stimulace a další výkony asistované reprodukce, způsob vedení těhotenství a porodu byly v 
souladu se standardy pracoviště. Statistické hodnocení bylo provedeno �² testem. 

Výsledky:  
Do sledovaného souboru bylo zařazeno 263 žen (skupina A), do kontrolního souboru bylo zařazeno 
500 rodiček (skupina B). Průměrný věk rodičky těhotné po metodách AR byl 34,3±7,5let, v kontrolním 
souboru 31±8,4 let. V skupině žen po metodách IVF se vícečetná gravidita vyskytovala v 19,5% (v 0,3% 
trojčetná, v 19,2% dvoučetná),  v kontrolním souboru jen u 3,15% rodiček. Předčasný porod (< 38. týden 
gravidity, medián 33.týden gravidity) byl statisticky významně častější (p�0,01) u žen ve skupině A (27,0%) 
ve srovnání se ženami ve skupině B (14,8%), porody ve skupině A byli ve 34,9% operativní (29,6% ukon-
čeno císařským řezem, 5,3 klešťový porod nebo vakuumextrakce), zatímco ve skupině B bylo 18,4% 
těhotenství ukončeno per sectionem caesaream a 3% plodů porozeno extrakční operací. Váha novo-
rozence matky ze skupiny A byla signifikantně nižší (průměr 2427g, medián 2550g) než u novorozenců
matek ze skupiny B (průměr 3300g, medián 3500g), adaptabilita po porodu byla jen nevýznamně nižší 
u dětí matek ze skupiny A (Agar skóre - medián 8, 9, 9, pH - medián 7,24) než ze skupiny B (Agar skóre 
– medián 8, 9, 9, pH – medián 7,25). Nejčastější komplikací gravidity těhotné ve skupině A byla gestační 
hypertenze,  preeklampsie a chronická nebo akutní intrauterinní hypoxie plodu.

Závěr: 
Studie prokázala signifikantně vyšší  výskyt  patologií  těhotenství a porodu v souboru žen těhotných po
IVF/ICSI. Studie neprokázala významný vliv na adaptabilitu plodu po porodu.

Menopauza 
– čas životních změn
Louis Keith, M. D. Ph. D
Professor Emeritus of Obstetrics and Gynecology, Northwestern University Chicago

Obr. 2 Základní myšlenka: 
Životní změny nesmí vyvolat změnu způsobu 
života

Obr. 3 Terapeutické alternativy :
“Klasická” HRT, Změny stylu života, Přírodní 
estrogeny, Vitaminové potravní doplňky

Obr. 4 Terapeutické alternativy
Pro pacienty je matoucí množství možných 
terapeutických alternativ a jejich výběr. Pro lékaře 
je matoucí množství možných terapeutických 
alternativ a jejich výběr a dále vhodné dávkování  
a délka podávání. 

Obr. 5 Terapeutické alternativy 
Výběr se často zužuje na otázku:
HRT x Něco jiného, ale co?!

Obr. 6 Terapeutické alternativy
Když HRT, proč ne pro všechny pacientky  
a po celý život? Porovnejme fakta!

Obr. 7 HRT pro každou pacientku?
Dávkování – není shoda, Vedlejší účinky 
– bezesporu existují, Délka léčby – není shoda, 
Přerušení – bezesporu nutné

Obr. 8 HRT pro každou pacientku?
Co víme o předpisování HRT, Jen 50% pacientek 
s předpisem dokončí první rok léčby. 
Jen 40% žen pokračuje v léčbě po 1. roce terapie

Obr. 9 HRT pro každou pacientku?
Důvody pro přerušení léčby: 
Strach z rakoviny
Ostatní nežádoucí účinky: 1. Poruchy srážení 
krve, 2. Přírůstek váhy, 3. Mastodynie, 4. Poruchy 
nálady

Obr. 10 HRT a rakovina 
Rakovina prsu – 6/1000 žen po 10 letech 
podávání
Rakovina endometria – 2-3x více než v normální 
populaci
Rakovina žlučníku – 1-5x více než v normální 
populaci 
Triglyceridy – vzestup hladiny

Obr. 11 HRT pro každou pacientku?
Ještě jsme neslyšeli poslední slovo. Uznávaní 
epidemiologové a biostatistici prohlašují, že 
studie WHI další miliony dalších výsledků u žen 
jsou nespolehlivé (závady v dávkování, výběru 
pacientek atd. ). Další studie jsou plánovány. 

Obr. 12 Terapeutické alternativy
Potraviny s estrogenovou aktivitou
Vitamínové přípravky

Obr. 13 Terapeutické alternativy
Potraviny s estrogenovou aktivitou
Dávkování a typ (soja, atd. ) jsou mimo lékařskou 
kontrolu
Zdroj, síla, délka užití jsou mimo lékařskou 
kontrolu

Proto je velké riziko vedlejších účinků  
a předávkování 

Obr. 14 Rostlinné přípravky
Ani lékaři ani pacienti neví, kterou rostlinu zvolit,  
v jaké dávce, kolikrát denně a jak dlouho podávat. 
Studie běží. 

Obr. 15 Rostlinné přípravky 
– zdroje rostlinných estrogenů: Borůvky, 
Ploštičník, Heřmánek, Čínský česnek, Drmek 
obecný, Andělika čínská, Echinacea, Pupalka, 
Kopretina, Lněné semeno, Ginko Biloba, Ginseng, 
Vodilka, Révová semena, Zelený čaj, Hloh, Divoký 
jam, Chmel, Kava, Mučenka, Trpasličí palma, 
Třezalka, Medvědí česnek, Kozlík lékařský

Obr. 16 Důvody pro vitamínovou terapii
Vitamíny jsou nezbytné organické sloučeniny, 
jejichž obvyklým zdrojem je strava. Denní potřeba 
vitamínů se pohybuje mezi mikrogramy  
a miligramy. 

Obr. 17 Vitamíny – stručný přehled
Obr. 18 Vitamínové potravní doplňky
Přípravky navržené pro zvýšení příjmu stravou pro 
jeden nebo více vitamínů o 50%-150% DDD

Obr. 19 Vitamíny
Vitamínové potravní doplňky mohou být zvláště 
užitečné pro lidi v období “životních změn” a/nebo 
pro vegetariány

Obr. 20 Dodávání vitamínů
Zvláště doporučeny pro ženy v období 
menopauzy, a dále těhotné a kojící ženy, přestože 
denní příjem stravy je vyšší. 

Obr. 21 Dodávání vitamínů
Založeno na jejich biologické dostupnosti
Založeno na racionálních kombinacích

Obr.22 – obr. 33 MENOPACETM, MENOPACE 
PhytoTM

První vitamínový doplněk pro ženy v menopauze, 
účinky psychické, účinky na osteoporózu, účinky 
proti degenerativním chorobám. Výsledky studie 
v ČR.

Děkuji za pozornost
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Quo vadis HRT – 2009?
MUDr. Tomáš Fait, 
Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN Praha

Stále trvá pokles předepisování hormonální substituční terapie (HT, HRT) ať již způsoben obavami paci-
entek nebo prodlužující se dobou podávání hormonální antikoncepce. Současný názor na podávání HT 
vychází z důkazů, že HT podaná symptomatické peri- nebo postmenopauzální zdravé ženě mladší 60 
let je účelná a bezpečná. 
Indikací HT zůstávají: poruchy menstruačního cyklu v perimenopauze - menopauzální symptomy - uro-
genitální atrofie – předčasná menopauza – postmenopauzální osteoporóza. Hormonální substituční te-
rapie není indikována v sekundární ani v primární prevenci ischemické choroby srdeční u peri a postme-
nopauzálních žen. 
Kontraindikací HT jsou: karcinom prsu – estrogen dependentní maligní nádor známý nebo podezření na 
něj – neobjasněné vaginální krvácení – neléčená hyperplasie endometria – anamnestická nebo současná 
idiopatická tromboembolická nemoc – aktivní nebo nedávná arteriální tromboembolie – neléčená hyper-
tenze – aktivní jaterní onemocnění – známá přecitlivělost na některou složku léčiva – porfyria cutanea 
tarda (absolutní kontraindikace). 
Mladé postmenopauzální ženy zahajující poprvé kombinovanou HT lze ujistit, že riziko karcinomu prsu 
se nezvyšuje v prvních 7 letech užívání. Ženy po hysterektomii léčené neoponovanými estrogeny nemají 
zvýšené riziko karcinomu prsu. 
V současnosti je známo, že užívání estrogenů i ultranízko-dávkovaných musí být oponováno přiměřenou 
dávkou progestinů k snížení rizika hyperplasie endometria a karcinomu. 
Stejně jako u estrogenů i u progestinů je doporučována minimalizace dávky k snížení vedlejších účinků 
a rizik. 
Pro léčbu akutního klimakterického syndromu používáme HT s nejnižší účinnou dávkou. 
Délka podávání HT je závislá na indikaci. Není stanovena atributivní hranice délky podávání. Poměr pří-
nos / riziko je vhodné každoročně přehodnocovat. Při informování pacientky dáváme přednost vyjádření 
rizik v absolutních číslech před hodnotou relativního rizika. 

Kontroverze screeningu 
onemocnění štítné žlázy u těhotných žen

Skřivánek A.1 , Ľubušký M.2,3, Procházka M.2

1 G-CENTRUM Olomouc s.r.o. 
2 Gynekologicko-porodnická klinika LF UP a FN v Olomouci
3 Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP a FN v Olomouci

Cíl studie: 
Zjistit incidenci asymptomatického snížení funkce štítné žlázy u těhotných žen v prvním trimestru gravi-
dity v olomouckém regionu. 

Metodika: 
Bylo vyšetřeno 461 žen v 1. trimestru těhotenství. V séru byly měřeny koncentrace tyreotropinu (TSH), 
volného tyroxinu (FT4) a protilátek proti tyreoidální peroxidáze (TPOAb). 

Výsledky: 
Koncentrakce TSH > 2,5 mIU/l byla u 21 % žen (96/461). Snížení FT4 < 9,8 pmol/l bylo zjištěno u 15 

z 96 vyšetřených žen s TSH vyšším než 2,5 mU/l. U žen s TSH � 2,5 mU/l bylo však zjištěno snížení FT4 
< 9,8 pmol/l v 11 případech. 
Koncentrakce TSH > 3 mIU/l byla u 14 % žen (64/461). Snížení FT4 < 9,8 pmol/l bylo zjištěno u 13 z 64 
vyšetřených žen s TSH vyšším než 3 mU/l. 
Koncentrakce TSH > 3,5 mIU/l byla u 10 % žen (45/461). Snížení FT4 < 9,8 pmol/l bylo zjištěno u 11 z 45 
vyšetřených žen s TSH vyšším než 3,5 mU/l. 
Koncentrakce TSH > 4 mIU/l byla u 8 % žen (35/461). Snížení FT4 < 9,8 pmol/l bylo zjištěno u 10 z 35 
vyšetřených žen s TSH vyšším než 4 mU/l. 
TPOAb byly zvýšeny nad 20 kU/l u 17 % žen (78/461). 

Závěr: 
Asymptomatické snížení funkce štítné žlázy bylo při cíleném vyšetření v prvním trimestru gravidity dia-
gnostikováno u více než 8 % těhotných žen. Neléčená snížená funkce štítné žlázy matky může mít ne-
gativní dopad jak na průběh těhotenství, tak i na vývoj plodu, především v psychomotorické oblasti. Pří-
tomnost TPOAb signalizuje zvýšené riziko rozvoje funkční tyreoidální poruchy v graviditě nebo poporodní 
tyreoiditidy. TSH může být v těhotenství ovlivněn zvýšenou koncentrací hCG a může se mírně snižovat, 
protože hCG a TSH mají společnou alfa podjednotku. Diskutuje se o zvláštních normách pro TSH u tě-
hotných a zavedení systematického screeningu žen v časné fázi těhotenství nebo ještě před plánovanou 
koncepcí. Perspektivu však spatřujeme ve vyšetření funkce štítné žlázy již v prekoncepčním odbobí. 

Hormonální antikoncepce 
a venózní tromboembolizmus
Doc. MUDr. Petr Dulíček, PhD
II. interní klinika–Oddělení klinické hematologie, Fakultní nemocnice a Lékařská fakulta
v Hradci Králové, Česká republika

Postup před nasazením hormonální antikoncepce z pohledu hema-
tologa

 RODINNÁ ANAMNÉZA

  NEGATIVNÍ POZITIVNÍ
  |  | 
  OC dle RF ženy  zhodnocení indikace  
  vyšetření trombofilního stavu
  |  | 
 splněno nesplněno
  |  |  |  
 dostupný  nedostupný   OC lze, může být větší riziko VTE (př.1)
 vyšetření 
  |  |
  kompletní vyšetření  kompletní vyšetření u ženy 
  |  |
 neprokázán  prokázán ----------------------------- dle nálezu (př.4)
 |  | 
 OC- lze  cílené vyšetření ženy
riziko VTE větší (př.2)  |
  dle nálezu (př.3)
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 OSOBNÍ ANAMNÉZA

 POZITIVNÍ

  indikováno kompletní  vyšetření trombofilního stavu 
 ( výhodné pro další doporučení–gravidita aj. )

  |  | 
  prokázán  neprokázán
  |  | 
  kombinovaná OC kontraindikována  kombinovaná OC kontraindikována
  čistý gestagen ? možný dle tíže VTE  gestagen ?–dle dalších RF a tíže VTE 
 a dalších RF IUS-LNG -ano 

(etonogestrelum/ethinylestradiolum vaginální kroužek)
denně 0,120 mg/0,015 mg

vše pro spokojenost

„Jsem spokojená.

MÁM NUVARING®”
Důvody pro její i Vaši 
spokojenost 1,2,3 :
l Nemusí se denně myslet na užití 

antikoncepce 
l Jednoduchá metoda 
l Bez first pass efektu v játrech
l Rychlé vstřebávání hormonů přímo 

do krevního oběhu 
l Nízké a stabilní dávky hormonů
l Výborná kontrola cyklu
l Vysoká antikoncepční spolehlivost

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 ethinylestradiolu 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 odstraňovat. K zavádění by si žena měla vybrat polohu, která je pro ni nejpohodlnější, 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 ponechán 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 (venózní, arteriální) současná nebo v anamnéze, 
známá predispozice k venózní nebo arteriální 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, pankreatitida současná nebo v anamnéze spojená s těžkou hypetriglyceridémií, závažné onemocnění 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 ovlivněny 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 perorálních 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, primidon, karbamazepin, rifampicin, patrně také oxkarbazepin, topiramát, felbamát, ritonavir, griseofulvin 
a přípravky obsahující třezalku. Bylo hlášeno snížení antikoncepčního účinku při léčbě antibiotiky 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®. Těhotenství 
a kojení: V průběhu těhotenství není přípravek NuvaRing® indikován. Pokud dojde k těhotenství s přípravkem NuvaRing® in situ, pak je třeba kroužek odstranit. Rozsáhlé epidemiologické studie neprokázaly ani zvýšené riziko vzniku vro-
zených vad u dětí, které se narodily ženám 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, bolesti 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. Kroužek 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. 

Reference:
1. Roumen FJME et al. (Hum Reprod. 2001;16:469-475); 
2. Van den Heuvel MW et al. (Contraception. 2005;72:168-174.); 
3. Novák A et al. (Contraception 2003;67:187-194.)
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Schering-Plough s.r.o., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, tel.: +420 221 771 250, fax: +420 224 214 901, e-mail: info@spcorp.com

Spolupráce lékaře 
a porodní asistentky na porodním sále
A. Roztočil
Gynekologicko–porodnické oddělení,
Nemocnice Jihlava

Kompetence porodníka a porodní asistentky se v aktivitách porodního sálu částečně prolínají. Z toho ply-
nou jisté kompetenční nesrovnalosti. Problémy se týkají zejména péče o fysiologické těhotné a často vzni-
kají na těch pracovištích, kde jsou aktivity porodních asistentek omezovány. Cílem spolupráce porodníka 
a porodní asistentky je spokojená rodička, její novorozenec, manžel, dobře odvedený porod s optimálními 
perinatálními výsledky, dobré interpersonální vztahy na pracovišti, dobrý image pracoviště a ekonomické 
výsledky ve velkých černých číslech. Zásady spolupráce spočívají ve vzájemném uznání, vymezení kompe-
tencí, stanovení léčebných algoritmů na základě doporučených postupů, zamezení konfrontačních situací 
a vzájemné důvěře. Spolupráce mezi porodníkem a porodní asistentkou na porodním sále začíná ve III. 
trimestru tehotenství. Jde o kurzy přípravy na porod a sledování těhotné od 36. –38. týdne těhotenství do 
začátku porodu. Za porodu spočívá spolupráce ne dvojí kontrole stavu rodičky. Porodník stanovuje strategii 
vedení porodu ale vždy s konsenzem rodičky a s přihlédnutí k názoru porodní asistentky. Za porodu je to 
porodní asistentka, která je v intimnějším kontaktu s rodičkou a jejím doprovodem než lékař. To ona připra-
vuje ženu k porodu a radí ženě k nalezení ideálního způsobu porodu, monitoruje průběh porodu a časné 
známky hrozící hypoxie plodu. Úkolem porodní asistentky je zachování intimity pro rodičku a její doprovod. 
To vše v přímé spolupráci s porodníkem. Kdo porod vede? Dle platné legislativy je za výsledek porodu 
zodpovědný lékař. Nicméně v náplni práce porodní asistentky je vedení fysiologického porodu. Zde je 
nutný vzájemný konsenzus a respektovat přání rodičky, kompetence porodní asistentky a nutnost erudice 
lékařů v přípravě na atestaci. V této oblasti neexistuje norma daná zákonem nebo vyhláškou. Každé praco-
viště si stanovuje svá kritéria „kdo porod povede“. V těchto dosáhnout spokojenosti všech zúčastněných: 
rodičky, jejího doprovodu, porodní asistentky i porodníka. Zcela nezastupitelná je role porodní asistentky 
ve sledování stavu ženy ve 4. době porodní. Další oblastí spolupráce je společná účast na výuce a řešení 
výzkumných úkolů. Podmínkou dobré spolupráce porodníka a porodní asistentky je vzájemný respekt a 
úcta při dostatečné důvěře a penza asertivního chování obou. Dostatečnou důvěru může mít jen lékař nebo 
porodní asistentka s vysokým stupněm odborných znalostí, manuální zručnosti a rychlým a adekvátním 
způsobem řešit vzniklý porodnický stav nebo komplikaci. 
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Řešení obezity 
v gynekologické ordinaci
Květa Dofková
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno 

Konec 20. Století je WHO charakterizován epidemií obezity. Česká republika patří mezi země s největ-
ším výskytem obezity v Evropě. Proto jsou otázky řešení nadváhy a obezity v gynekologické ordinaci 
poměrně časté. Ženy jsou ohroženy nárůstem hmotnosti v době dospívání, v těhotenství a v klimakte-
riu. U obézních žen je vyšší riziko onemocnění karcinomem prsu a endometria. U obézních těhotných 
stoupá riziko komplikací v graviditě, 2-3krát se zvyšuje počet císařských řezů. Psychosociální problémy, 
které mají obézní ženy, zhoršují kvalitu života. Obezita je multifaktoriálně podmíněná nemoc, která vzniká 
vlivem pozitivní energetické bilance především u geneticky predisponovaných jedinců. Z tohoto faktu vy-
cházejí možnosti léčby–dietní léčba, pohybová aktivita a farmakoterapie. Předpokladem úspěšné terapie 
je, aby žena přijala nutnost dodržení kombinace léčebných metod. Porodní asistentka v primární péči 
je kompetentní v edukaci pacientky. V přednášce jsou uvedeny zkušenosti s preparátem obsahujícím 
Sibutramin. 

Etické aspekty 
práce na operačním sále. 
Parvoničová N. , Milotová L. 
Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Etický kodex sester–instrumentářek ve vzathu k práci na gynekologých operačních sálech. 

Počátky laktace, problémy, 
pomoc a podpora 
Gabriela Šťastná
Pracoviště ženské sestry Olomouc

Obsah: 
Stimulace a udržení laktace nejen u matek předčasně narozených dětí, speciální pomůcky k alterna-
tivnímu krmení

Kojení je ten nejlepší začátek jak pro maminku tak pro dítě. Vždyť již během těhotenství se tělo matky připravu-
je hormonálně na období kojení. Ne vždy jsou však začátky kojení jednoduché, obzvláště pokud se dítě narodí 
předčasně, s vývojovou vadou, genetickým onemocněním, nebo se jedná o dvojčata či vícečata…. V těchto 
případech maminky zažívají v menší či větší míře pocity zmatku, beznaděje a zoufalství. 
Pobyt v porodnici bývá z různých důvodů (nedostatek míst, nedostatek edukovaného a erudovaného per-
sonálu), příliš krátký na to, aby mohly být matky o významu kojení, technice kojení dosatečně informovány. I 
přesto by se jim mělo dostat pomoci a rady na té nejvyšší úrovni. Nebuďme „staré struktury“, změňme náš 
přístup, přijmněme novinky, dejme si tu práci a odměnou nám budou spokojená maminka a další generace 
zdravých kojených dětí. 

1.  FAKTORY NEGATIVNĚ OVLIVŇUJÍCÍ KOJENÍ
2.  CO JE TO STIMULACE DVOUFÁZOVÝMI ODSÁVAČKAMI
3.  POMŮCKY K ALTERNATIVNÍMU ZPŮSOBU PŘÍKRMU

* v příčinné souvislosti s HPV typy 6, 11, 16 a 18

Zkrácené informace o léčivém přípravku:

Silgard® injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti lidskému papilomaviru [typy 6, 11, 16, 18]
(rekombinantní, adsorbovaná)(Papillomaviri humani typus 6, 11, 16, 18 proteinum L1)

Indikace: prevence premaligních genitálních lézí (cervikálních, vulválních a vaginálních), cervikálního karcinomu a bradavic zevního genitálu (condyloma accuminata) v příčinné 
souvislosti s lidským papilomavirem (HPV) typů 6, 11, 16 a 18. Indikace je založena na prokázané účinnosti u  dospělých žen ve věku 16 až 26 let a na prokázané imunogenitě u 9- až 
15-letých dětí a dospívajících.*) Kontraindikace: přecitlivělost ke všem komponentám vakcíny, závažné akutní horečnaté onemocnění. Dávkování: základní očkování – 3 samostatné 
0,5ml dávky podané dle následujícího schématu: 0, 2, 6 měsíců. Všechny dávky musí být podány intramuskulárně během jednoletého období. Upozornění: pro případ vzácných 
anafylaktických reakcí musí být k dispozici odpovídající léčebná opatření. Vakcína není určena k léčbě, nenahrazuje rutinní cervikální screening. Jedinci se sníženou imunitní reakcí 
nemusí na vakcínu zareagovat. Podávat opatrně jedincům s trombocytopenií nebo s jakoukoli poruchou koagulace. Interakce: při současném podání s vakcínou proti hepatitidě typu B 
(rekombinantní) nedošlo ke klinicky významným změnám v imunitních odpovědích na obě vakcíny. Použití hormonální antikoncepce neovlivnilo imunitní odpověď. Těhotenství a kojení: 
očkování odložit až na dobu po ukončení těhotenství. Může být podávána kojícím ženám. Nežádoucí účinky: velmi často erytém, bolest a otok v místě injekce, pyrexie, často zhmožděnina, 
podlitina a pruritus v místě injekce, vzácně kopřivka, velmi vzácně bronchospasmus. Po uvedení na trh: Protože tyto účinky byly hlášeny spontánně, není možné spolehlivě odhadnout 
jejich četnost. Lymfadenopatie, nauzea, zvracení, reakce přecitlivělosti včetně anafylaktických/anafylaktoidních reakcí, syndrom Guillain-Barrého, závrať, bolest hlavy, synkopa. Léková 
forma: injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Uchovávání: v chladničce (2 °C–8 °C), ve vnější krabičce, chránit před mrazem. Velikost balení: 0,5 ml suspenze v předplněné 
injekční stříkačce se dvěma jehlami – balení po 1 kusu. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Velká Británie 
Registrační číslo: EU/1/06/358/003-021 Poslední revize textu SPC: 2. 9. 2008     *) Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku.

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Dříve, než přípravek předepíšete, seznamte se, prosím, s úplným souhrnem údajů o přípravku.
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® Registrovaná ochranná známka Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.
© Copyright Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A., 2009. Všechna práva vyhrazena. 
Merck Sharp & Dohme Idea, Inc., org.sl.*, Křenova 5, 162 00 Praha 6, tel.: 233 010 111, www.msdi.cz
* Affiliate of Merck & Co., Inc., Whitehouse Station, N.J., U.S.A.

I Vy můžete ovlivnit 
spokojený život dívek a mladých žen!

Očkujte vakcínou SILGARD!®

Vakcína SILGARD® = prevence:

CERVIKÁLNÍ 
KARCINOM*

VULVÁLNÍ
DYSPLAZIE*

VAGINÁLNÍ
DYSPLAZIE*

CERVIKÁLNÍ
DYSPLAZIE*

GENITÁLNÍ
BRADAVICE*
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Silikonové mikroimplantáty 
- nové řešení inkontinence
Dita Pliskvová, Květa Dofková
Centrum ambulantní gynekologie a primární péče, Brno 

Trendem moderní medicíny je hledání stále nových postupů, které by efektivně řešily daný problém s 
minimální zátěží pro pacienty. V oblasti stressové inkontinence je touto metodou použití silikonových 
mikroimplantátů. Na našem pracovišti používáme implantační systém Macroplastique. I u této meto-
dy je důležitá správná diagnostika typu inkontinence. V našem gynekologickém centru jsou vytvořeny 
podmínky pro komplexní řešení stressové inkontinence. Předoperační příprava není náročná a je plně 
v kompetenci sestry s důrazem na edukaci pacientky. V přednášce uvádíme záznam průběhu z této 
miniinvazivní operace. 

Harmonický skalpel v gynekologii. 
Parvoničová N, Schejbalová N. 
Gynekologicko-porodnická klinika FN Plzeň

Harmonický skalpel–systém, který využívá energii ultrazvuku k současném řezání a též koagulaci měk-
kých tkání. Použití systému UHS je indikováno při incizích měkkých tkání, kdy se požaduje zvládnutí 
krvácení a minimální termální poškození tkání. 

Vesicare® 5 mg a Vesicare® 10 mg:
Složení: tableta Vesicare 5 mg obsahuje 5 mg solifenacini succinas, tableta Vesicare 10 mg 
obsahuje 10 mg solifenaci succinas. Indikace: Symptomatická léčba urgentní inkontinence 
a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u pacientů s hyperaktivním močovým
měchýřem. Dávkování: Doporučená dávka je 5 mg jednou denně. V případě potřeby je 
možno dávku zvýšit na 10 mg jednou denně. Vesicare® není určen pro podávání dětem. 
Kontraindikace: močová retence, závažné gastrointestinální poruchy (včetně toxického 
megakolon), myasthenia gravis a glaukom s úzkým úhlem. Dále u pacientů, u kterých 
existuje riziko vzniku těchto stavů: přecitlivělost na léčivou látku nebo některou jinou látku 
obsaženou v přípravku, léčba hemodialýzou, závažné poškození jater, závažné poškození
ledvin nebo středně závažné poškození jater se současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, 
např. ketokonazolem. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Vesicare®

je třeba podávat opatrně pacientům s: klinicky významnou obstrukcí močových cest s rizikem
vzniku retence moči; poruchami gastrointestinálního traktu obstrukčního typu; rizikem 
snížené motility gastrointestinálního traktu; závažným poškozením ledvin (clearance 
kreatininu ≤ 30 ml/min) – dávky u těchto pacientů by neměly překr čit 5 mg; středně závažným
poškozením jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) – dávky u těchto pacientů by neměly překročit

5 mg; současnou léčbou silným inhibitorem CYP3A4, např. ketokonazolem; hiátovou 
hernií nebo gastroesofageálním refluxem a s terapií léky, které mohou vyvolat nebo zhoršit 
zánět jícnu (jako jsou bisfosfonáty); vegetativní neuropatií. Nežádoucí účinky: Vzhledem 
k farmakologickému účinku solifenacinu může Vesicare® způsobit anticholinergní nežádoucí 
účinky jako sucho v ústech, zácpa, nevolnost, dyspepsie, bolest břicha, rozmazané vidění, které
jsou obecně mírné až střední intenzity. Zvláštní skupiny pacientů: Maximální denní dávka
by neměla přesáhnout 5 mg u pacientů s vážným poškozením ledvin, pacientů se středně 
těžkým poškozením jater a u pacientů léčených účinnými inhibitory cytochromu P 4503A4 
(ketokonazol, itrakonazol, ritonavir). Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje:
Vzhledem k tomu, že solifenacin může stejně jako ostatní anticholinergika způsobit 
rozmazané vidění a méně často i ospalost a únavu, může být schopnost řídit a obsluhovat 
stroje negativně ovlivněna. Podmínky uchovávání: nevyžaduje zvláštní podmínky 
uchovávání. Datum poslední revize textu: 22.10.2008. Držitel rozhodnutí o registraci:
Astellas Pharma s.r.o., Meteor Centre Office Park, Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8,
ČR. Registr.č.: Vesicare® 5 mg 73/066/05-C, Vesicare® 10 mg 73/067/05. Přípravek je 
vázán na lékařský předpis a je hrazen pro středky veřejného zdravotního pojištění.
Reference: 1 Vesicare SmPC, 2 Chapple C.R. 2004, BJU int. 93:303-310
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Vita sexualis a poranění rodidel
Radim Uzel,
Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu, Praha

Poranění ženského genitálu v souvislosti se sexuální aktivitou se nevyskytuje příliš často. Je zajímavé, 
že většinou k takovýmto poraněním nedochází při prvním pohlavním styku. Deflorace bývá provázena 
většinou jen mírným krvácením. Skutečné trhliny pochvy vznikají většinou při násilném sexuálním aktu 
nebo také v případech, kdy se jedná o značný nepoměr mezi pochvou a penisem. Značné nebezpečí 
představuje také zavádění různých předmětů do pochvy ať již při masturbační aktivitě, nebo v párové 
či skupinové sexuální interakci. Jako rizikový faktor bývá udávána opilost, první soulož s cizím mužem, 
párové, nebo skupinové násilí. 
Vášnivé sexuální praktiky mohou zanechat na těle účastníků někdy více či méně vážná poranění, zejmé-
na pokud tyto hry na sebe berou podobu třeba jen mírných sadomasochistických aktivit. 
Při orálním sexu bývá někdy popisováno pokousání, daleko větší nebezpečí orálního sexu však předsta-
vuje insuflace vzduchu do pochvy. Při dokonalém utěsnění rtů k poševnímu introitu může být překonán 
sfinkter uterotubární junkce s následným vznikem pneumoperitonea. Největší nebezpečí však předsta-
vuje insuflace vzduchu v graviditě, kdy může dojít k vzduchové embolii. 
Popsány jsou dva případy takového úmrtí ve čtvrtém měsíci těhotenství. V obou případech následovala 
nepříjemná soudní dohra, v jednom případě se značně kuriózní soudně znaleckou expertízou. 

Poranění rodidel 
jako součást polytraumatu
J. Kepák

Úrazy genitálu jsou u dospělých žen relativně vzácné, mnohem častější jsou u dětí a dospívajících dívek. 
Rozdílnost mechanizmu vzniku poranění a jejich vzhledu lze hledat jednak v odlišnostech chování a rizik 
v různých fázích života, jednak ve fyziologických změnách ženského genitálu - od dětství do dospělosti. 
Dětská a prepubertální gynekologická problematika se soustřeďuje zejména na vulvovaginální poranění 
po pádech, na sexuální zneužití, znásilnění a na poranění cizím předmětem zavedeným do pochvy. U do-
spělých žen se vyskytují úrazy zevního genitálu a pochvy převážně po polytraumatech v pánevní oblasti 
(zejména v důsledku dopravních kolizí), nebo v souvislosti s excesy v pohlavním životě. Zcela specifickým 
problémem jsou polytraumata v těhotenství – představují dramatický problém urgentní medicíny. Závaž-
ný je interdisciplinární dosah, který tato problematika přináší. Poranění ženského genitálu a jeho důsled-
ky se prolínají řadou oborů (u závažných poranění rodidel v dospělosti jsou zainteresováni gynekolog, 
chirurg a traumatolog, intenzivista, urolog a další specialisté, včetně proktologa, psychologa, sexuologa, 
případně odborníků dalších oborů, např. pediatra u polytraumatu v graviditě). Poranění genitálu mívá 
časté forenzní konsekvence při zkoumání míry zavinění jinou osobou (např. při podezření na sexuální kri-
minální činy). Základní orientační rozdělení problematiky je možné ve dvou rovinách: 1. blíže specifikovat 
charakteristiky poranění genitálu v dětství a dospělosti, a 2. rámcově odlišit poranění úrazová (pády, do-
pravní kolize) od násilných činů. Velmi často se tyto kategorie prolínají, stejně jako nezbytná spolupráce 
zainteresovaných odborníků. Úrazy a poranění genitálu mohou mít dalekosáhlé důsledky anatomické, 
funkční i psychologické, v dětství i v dospělosti. Vyžadují specializovaný přístup a mezioborovou spo-
lupráci. Možné forenzní důsledky přinášejí i častou součinnost s policií a soudy, proto je již při prvním 
kontaktu se zraněnou dívkou či ženou nezbytná kvalitní dokumentace a zajištění biologických stop. Tato 
poranění představují pro zdravotníky různých oborů zvláštní výzvu; vedle odborného lékařského ošetření 
je nevyhnutelné zajímat se aktivně i o nemedicínské konsekvence těchto závažných stavů. 

Autor:
MUDr. Jiří Kepák,CSc. 

Úrazová nemocnice v Brně – Traumacentrum
e-mail: j. kepak@unbr.cz



Nová skupina perorální antikoncepce

• první COC poskytující přirozený estrogen1

• vynikající kontracepční spolehlivost, dobrá kontrola cyklu1,3

• optimální spojení estradiolu a dienogestu1,2

WH-04-09-0053-CZ

Novinka pro ženy,
které touží po přirozenější antikoncepci1

Zkrácený souhrn údajů o přípravku 
QLAIRA
Farmakoterapeutická skupina (ATC): Progestageny a estrogeny, sekvenční přípravky. Složení: Jedno balení obsahuje: 2 tmavě žluté tablety, jedna obsahuje 3 mg estradioli
valeras, 5 středně červených tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 2 mg dienogestum, 17 světle žlutých tablet, jedna obsahuje 2 mg estradioli valeras a 3 mg dieno-
gestum, 2 tmavě červené tablety, jedna obsahuje 1 mg estradioli valeras,  2 bílé placebo tablety neobsahují léčivé látky. Indikace: Perorální kontracepce. Dávkování a způsob podávání: Užívání je nepřetržité. 
Užívá se 1 tableta denně 28 po sobě následujících dní. Zvláštní upozornění: Nebyly provedeny žádné epidemiologické studie o účincích COC obsahujících estradiol/estradiol valerát. Všechna upozornění 
a bezpečnostní opatření uvedená v Souhrnu údajů o přípravku jsou odvozena z klinických a epidemiologických údajů COC obsahujících ethinylestradiol. Není známo, zda-li se tato upozornění  a bezpečnostní 
opatření vztahují na přípravek Qlaira. Kontraindikace: Trombotická/tromboembolická (venózní či arteriální) nebo cerebrovaskulární příhoda nebo prodromy trombózy současné nebo v anamnéze. 
Přítomnost závažných nebo mnohonásobných rizikových faktorů pro vznik trombózy: diabetes mellitus s postižením cév, závažná hypertenze a dyslipoproteinémie. Hereditární nebo získaná predispozice 
k venózní nebo arteriální trombóze. Těžké jaterní onemocnění, jaterní tumory nebo pankreatitis probíhající nebo v anamnéze, byla-li spojena s hypertriglyceridémií. Maligní nádory pohlavních orgánů nebo 
prsů ovlivnitelné steroidy či podezření na ně. Migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze. Vaginální krvácení nejasné příčiny. Přecitlivělost na některou složku přípravku. Interakce: Léky a 
látky ovlivňující jaterní mikrozomální enzymy. Těhotenství a kojení: Přípravek Qlaira se nesmí užívat během těhotenství a kojení. Nežádoucí účinky: Případné nežádoucí účinky jsou např. amenorea, dysme-
norea, intracyklické krvácení, metroragie, bolesti hlavy a břicha. Uchovávání: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní požadavky. Balení: 28 tablet, 3x28 tablet. Držitel registračního rozhodnutí:
Bayer Schering Pharma AG, D-1334 Berlín, Německo. Registrační číslo: 17/032/09-C Datum poslední revize textu: 14.1.2009 Přípravek je vázán na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného 
zdravotního pojištění. Úplnou informaci o přípravku naleznete v Souhrnu údajů o přípravku nebo získáte na adrese:
Bayer Schering Pharma, Bayer s.r.o., Šafaříkova 17, Praha 2, 120 00. 

Literatura: 1) Souhrn údajů o přípravku Qlaira, 14.1.2009; 2) Endrikat, J., et al. Ovulation inhibition with four variations of a four-phasic estradiol  valerate/dienogest combined oral contraceptive: results 
of two prospective, randomized, open-label studies. Contraception, 2008, 78:218-225; 3) Parke, S., et al. Bleeding pa�erns and cycle control with a novel four-phasic combined oral contraceptive 
containing estradiol valerate and dienogest (abstract No.P087). Eur J Contracept Reprod Health Care, 2008,13(1):94-5.


