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1. ÚVOD 

Jako téma mé bakalářské práce jsem se zaměři la na problematiku gynekologického 

onemocnění, endometriózy. Cílem mé práce bylo zj i štění jaký vliv má endometrióza na 

život ženy v jakémkoli smyslu. Ke zpracování tohoto tématu mě vedlo, že toto 

onemocnění není zcela známé a přitom velmi ovlivňující život ženy. O endometrióze 

samotné toho moc známo není a postup péče a léčby je vždy velice individuální, proto 

jsem se rozhodla toto téma poznat blíže a nahlédnout do pocitů pacientek s tímto 

onemocněním. Chtěla jsem si objasnit vše, čím se toto onemocněni charakterizuje a také 

jaké má žena s tímto onemocněním výhledy do budoucna co se týká plánovaného 

rodičovství , průběhu choroby a výsledků léčby. 

2. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie ženského reprodukčního systému 

Jelikož téma mé práce se týká ženského pohlavního systému, uvádím zde 

anatomii tohoto systému, více se zde zaobírám orgány, které souvisejí s vlastním 

onemocněním. Funkce ženského pohlavního systému jsou např. tvorba, dělení a zrání 

pohlavních buněk, výživa embrya a ochrana plodu, část pohlavních orgánů se podílí na 

porodu plodu aj . Dále systém zajišťuje endokrinní funkce v reprodukčním období, 

těhotenství, č i během části menstruačního cyklu. Pohlavní systém ženy je tvořen 

pohlavními žlázami - vaječniky - ovarii, vývodnými pohlavními cestami - párové 

vejcovody - fubae uterinae, dále jen již tuby, nepárovou dělohou - uterus, pochvou

vagina, která je jednak kopulačním orgánem a taktéž porodní cestou, a zevními 

pohlavními orgány - pupendum feminimum. 
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2.1. I Vnitřní ženské pohlavní orgány 

Jsou uloženy v malé pánvi, zahrnují párové gonády - vaječníky - ovaria, a orgány 

označované jako pohlavní vývody - párové vej ovody - tubae uterinae, nepárovou 

dělohu - uterus a pochvu- vaginu [obr. I ] 

I. fundus uteri 
11 20 19 18 11 16 

2. tuba uterina 

3. lig. teres lIteri 
15 

4. lig. ovarii proprillm 

5. cavitas uteri 

6. canalis cervicis 

7. lig. cardinale uteri 

1~ 8. formix vaginae 

9. ostillm uteri 

10. vagina 

II. lig. ovarii proprium 

8 II 12. plica lata utcri (mesometrium) 

13. ovarium 
10 

14. lig.suspensorillm ovarii 

br. 1 Vnitřní ženské orgány na řezu, pohled zezadu 15. fimbrie tllbae uterinae 

16. tuba uterina (ampulla) 

17. mesosalpinx s rudimentálními orgány 

18. tuba uterina (isthmus) 

19. perimetrillm 

20. myometrium 

21. endometrium 

2.1.1.1 Vaječník - ovarium 

Jedná se o párový orgán, který je zdrojem ženských pohlavních buněk (oocytů), ale 

současně i endokrinní žlázou. Velikost, tvar a uložení jsou silně závislé na stáří ženy, na 

počtu proběhlých ovulací a případných proběhlých porodů. V dospělosti dosahuje 

velikosti cca 3 až 5 x 3 x 2 cm, vidíme jej jako bělavý útvar, jenž je v důsledků 

dozrávání folikulů hrbolatý. Ovarium je uloženo laterálně od uteru při boční stěně malé 

pánve [obr.2]. 
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I) 

I. 

Obr. 2 Mediální řez pánví ženy - pohled zleva 

10 

I! 

I . tuba uterina 

2. ovarium 

3. uterus 

4. rektum 

5. excavatio rectouterina 

6. pars posterior fornicis vaginae 

7. septum rectovaginale 

8. paries posterior vaginae 

9. paries anterior vaginae 

10. vazivo perinálního klínu 

ll. ostium vaginae 

12. excavatio vesicouterina 

13. septum uretrovaginale 

14. urethra feminima 

Je zavěšeno na zadní ploše širokého vazu děložního -ligamentum (lig.) latum uteri, 

krátkou peritoneální duplikaturou, zvanou - mesovarium. Okrajem přirůstá k mesovariu, 

na němž se nachází hilus ovaria, který je místem vstupu céva nervů do ovaria. Zadní 

okraj ovaria je volný. Do určité míry je ovarium pohyblivé a svou polohu mění se 

změnou polohy dělohy. Ovarium je složeno z tenkého vazivového obalu, z kůry, ze 

dřeně [viz obr. 3]. Dřeň se skládá z bohatě vaskularizovaného kolagenního vaziva a 

zajišťuje především látkovou výměnu vaječníku. Kůru ovaria tvoří husté vazivové 

stroma ve kterém se nacházejí folikuly - folliculi ovarii - obsahující vajíčka - oocyty, 

v různém stadiu vývoje a žlutá a bílá tělíska. Počet folikulů se v kůře ovaria liší 

vzhledem k věku, novorozenec jich má cca 1 - 2 miliony, během života uzraje pouze 

450. Cévní zásobení je zobrazeno na obrA, lymfatický odvod znázorňuje obr. 5. Od 

puberty do klimakteria probíhají v kůře ovariální cykly, v průměru cca 28denní. 11,4,5,71 

2.1.1.2 Vejcovod - tuba uterina - salpinx 

Vej ovodje párová cca 10-15 cm dlouhá trubice o průměru od 1 do 6mm, zevním 

koncem nálevkovitě se otevírající do břišní dutiny a přivrácená k vaječníku, druhým 

koncem je otevřená v rohu děložním do dělohy. Zevní ústí je opatřeno pohyblivými 

slizničními výběžky - fimbriae tubae uterinae. Na sliznici se vyskytují řasinky 

umožňující transport vajíčka do dělohy. Hladká svalovina ve střední vrstvě umožňuje 
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posun oocytu do dělohy. Na povrchu tuby je preitoneum, které přechází v závěs

mesosaplinx, který fixuje vejcovod na široký děložní vaz, přesto umožňuje pohyb 

vejcovodu nad část ovaria, v níž právě dozrává folikul. Po ovulaci je uvolněné vajíčko 

nasáto do dutiny vejcovodu. K oplození dochází, jsou -li přítomny spermie, zpravidla 

v dutině ampuly a oplozené vajíčko je během následujících 4-5dnů dopraveno pohybem 

řasinek a peristaltikou tuby do dutiny děložní. Cévní, lymfatické a nervové zásobení je 

stejné jako u vaječníku [obr.4]. /1 ,3,4,5,7/ 

I . r. tubarius a. uterinae 

2. a. ovarice 

3. r. ovaricus a.uterinae 

4. a. uterina a jej í r. helicini 

5. kmen a. uterina 
8 

6. ureter 

7. a.vaginalis 

8. zkřížení ureteru s a.uterina 

Obr.4 Arteriální zásobení pohlavních orgánů ž ny 

2.1.1.3 Děloha - uterus - metra 

Jedná se o dutý svalový orgán, který slouží k implantaci zárodku a vytváří prostředí 

pro výv ~, růst a výživu plodu. Plně vyvinutá děloha doposud nerodící ženy je cca 7-9 

cm dlouhá, ve fundu 4-5 cm široká. Předozadní průměr měří asi 2,5 -3,5 cm. Její 

proporce se v průběhu života ženy velmi mění. Cévní zásobení děloze zprostředkovává 

a. uteri na viz obr.4. Lymfa je z dělohy odváděna několika směry [viz obr.5]. 
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2 2 

3 

4 

5 

J. nod i lumbales 
2. nod i iliaci externí 
3. nod i iliaci intern i 
4. nodi inquinales superficiales 
S. nodi inquina/es profundi 
6. nodi sacrales 

Obr.5 Mízní odtok Z pohlavních orgánů ženy 

Na děloz lze rozlišit děložní tělo - corpus uteri, a vzhůru se vyklenující děložní 

dno - fundus uteri [obr. 1, 6 a 8]. 

10 

11 

12 

I. corpus uteri 
2. fundus uteri 
3. isthmus uteri 
4. cervix uteri 
5. portio supravaginalis 
cervicis uteri 
6. portio vagina lis 
cervicis uteri 
7. labium posterius 
8. ostium uteri 
9. labium anterius 
10. cavitas uteri 
ll. canalis istmi 
12.canalis cervicis 
13. vagina 

13 

7 
8 

9 

a - excavatio rectouterina 
b - excavatio 
vesicouterina 

Obr.6 Děloha v sagitálním ř zu, pohled zleva 

Do stran děloha vybíhá v tzv. děložní rohy - cornua uteri, z každého odstupuje 

j den vejcovod. Kaudálně se děloha zužuje do - isthmus uteri, který odděluje COI-pUS 

uteri od pokračujícího děložního hrdla - cervix uteri. Isthmus uteri je důležitý 
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v těhotenství, kdy se mění na tzv. dolní děložní segment. Místo ústí děložní dutiny do 

pochvy se nazývá - ostium uteri viz obr. 7. 

A 

,/ 1 

B 

2 

Obr.7 Pohled na portio vaginalis cervicis 

A - kruhovitý tvar ostium uteri 

u ženy, která nerodi la 

B -- příčně štěrb inovitý tvar ostium 

uteri 

u ženy, který rodila 

I - labium anterius 

2 - labium posterius 

Uvnitř dělohy se nachází dě ložní dutina - cavitas uteri, má trojúhelníkovitý tvar 

kopírující tvar děložního těla, v místě rohů dutiny ústí vejcovody. Děložní dutina se 

v rozsahu děložního krčku zužuje do canalis cervicis, jenž v porodnictví slouží jako tzv. 

vnitřní děložní branka [viz obr. 8]. 

Obr. 8 Děloha ve frontálním řezu 

I. COl"jJUS uteri 

2. fundus uteri 

3. comu uteri 

4 . isthmus uteri 

5. cervix uteri 

6. portio supravaginaJis cervicis uteri 

7. portio vaginalis cervicis uteri 

8. ostium uteri 

9. cavitas uteri 

10. canalis istmi 

l l. canalis cervicis 

12. vagina 

e- endometrium 

m - myometrium 

p - perimetrium 
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V istmu dutina přechází do kanálu děložniho krčku a tzv. zevní děložní brankou 

(orificium uteri) ústí do pochvy. V průběhu gravidity prodělává celá děloha výrazné 

změny - celkové zvětšování, ztenčení stěn, prodlužování a rozšíření cév. Po porodu se 

opět zmenšuje, ale již nikdy nebude mít svou původní velikost. Děloha je za normálních 

okolností uložena v centru malé pánve, mezi močovým měchýřem a konečníkem, pod 

ní se nachází pochva a pánevní dno. Ze stran ji obklopuje řídké vazivo s množstvím 

žilních pletení široký vaz děložní. Děloha je sice na svém místě fixována, ale je i značně 

pasivně pohyblivá, což závisí také na náplni okolnich orgánů či případné graviditě. 

Fyziologickou polohou uteru je anteverze a antef1exe [obr. 9]. 

2 9 

I. perimetrium 
2. myometrium 
3. endometrium 
4 . excavatio vesicouterina 
5. fornix posterior vaginae 
6. excavatio rectouterina 
7. canalis cervicis 
8. canalis isthm i 
9. cayitas uteri 
10. osa pochvy 
ll. úhel anteverze děložn í 

12. osa krčku 
13. úhel antef1exe dělohy 
14. osa rěla děložního 

Obr. 9 sagitální řez dělohou v anteflex i a anteverzi 

Nejčastěj ší odchylkou polohy dělohy je retroverze, sklonění celého uteru dozadu 

k os lacrum a retrof1exe, ohnutí těla dělohy oproti krčku dělohy dozadu. Stěna dělohy je 

složena ze tří vrstev: endometrium, myometrium a perimetrium [obr. 9]. 

Endometrium- tunica mucosa - vnitřní vrstva vystýlaj ící děložní dutinu je 

šedorůžové barvy. Obsahuje tubulózni žlázky - glandule uterinae, které zasahují až do 

svaloviny. Estrogeny (E) stimulují jejich růst. Vlivem progesteronu (P) produkují 

žlázky glykoproteidy, které jsou zdrojem výživy plodového vejce před implantací. 

V oblasti tělaje endometrium hladké, měkké a kypré, v oblasti krčku složeno v řasy

plicae palmateae (po prvIÚm porodu mizí), podléhá cyklickým změnám. Endometrium 

je pevně a plošně srostlé s myometriem a j e kryto jednovrstevným cylindrickým 

epitelem. V hloubi obvodu ostium uteri přechází epitel endometria do mnohovrstevného 

dlaždicového epitelu kryjícího povrch čípku. Endometrium má z funkčního hlediska 
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tyto dvě vrstvy: povrchová zonafunetionalis prochází v průběhu cyklu pravidelnými 

změnami, je závislá na hormonech a během menstruace dochází kjejímu odloučení 

/více viz kap. 3.2.3.4 /; hluboká zona basalis srůstá s myometriem, je během cyklu 

stabilní, z jej ích buněk regeneruje zona functionalis. Obsahuje mucinozní žlázky

glandulae eervieis, které tvoří alkalický hlen, jehož složení se mění během cyklu a 

v těhotenství. Jeho zvýšená viskozita (hlenová zátka) brání vstupu infekce do dělohy . 

Uzávěrem vývodů žlázek může dojít ke vzniku retenční cysty. Po dobu aktivního 

reprodukčního života ženy prodělává endometrium (resp. zona functionalis) cyklické 

změny, končící odloučením sliznice ajejí následnou regenerací. V případě oplození 

oocytu sliznice setrvává v sekreční fázi menstruačního cyklu. 

Myomelrium - tuniea museularis - svalová vrstva dělohy tvoří převážnou část její 

stěny. Je si l nější v těle, slabší v krčku. Pomocí smrštění svaloviny je na konci 

těhotenství vypuzen plod. V myometriu těla se podle uspořádání a vaskularizace 

svaloviny rozlišují čtyři nepřesně ohraničené vrstvy: vnitřní longitudinální jejíž buňky 

se orientuj í především cirkulárně; střední vrstva je nejsilnější část myometria a v krčku 

je orientována příčně v těle naopak převažuje podélná orientace; následuje povrchněji 

cirkuJární tenká vrstva; zevní vrstva orientována longitudinálně. Během těhotenství 

prochází myometrium obdobím prudkého růstu ajeho svalovina hypertrofuje. Za 

porodu kontrakce svaloviny těla vypuzují plod za současné dilatace istmu a krčku. 

Perimetrium - tunica serosa uterus s výjimkou čípku a přední plochy krčku je na 

povrchu kryt peritoneem, pro které se na povrchu dělohy používá termín perimetrium. 

Z močového měchýře přechází peritoneum na dělohu v mělkém záhybu a vzniká zde 

kapsa- excavatio vesicouterina. Ze zadní plochy dělohy pokračuje peritoneum kaudálně 

na zadní poševní klenbu, odtud přechází hlubokým záhybem na rektum a vzniká

excavatio rectouterina (cavum Douglasi) [obr. 2 ]. Od hran děložních peritoneum 

pokračuje ke stěnám malé pánve jako široký vaz děložní. Široký vaz děložní -lig. 

la/um uler; [viz obr. I ] je frontálně postavená peritoneáJní duplikatura jdoucí od hran 

dělohy k laterálním stěnám malé pánve. Úpon mesovaria, lig. ovarii proprium a lig. 

suspensorium ovarii představují hranici mezi jeho horní částí - mesosalpinx a částí 

dolní, která se nazývá mesometrium. Obsahuje řídké tukové vazivo i zřetelné 

parametrální vazy, krevní a lymfatické cévy a nervy po stranách dělohy. 

Polohu dělohy zajišťuje soustava závěsných vazů spolu s podpůrným aparátem 

tvořeným dnem pánevním. Nejlépe fixovaným místem dělohy je cervix, nejméně 

fix ovaným místem pak fundus. 
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Závěsný aparát děložní představují zesílené vazivové párové pruhy - parametrálnÍ 

vazy, probíhající v řídkém vazivu v okolí dělohy mezi oběma listy peritonea, 

parametriu. K parametrálním vazům patří: lig. cardina/e uteri, lig. teres uteri, ligg. 

sacrouterina, ligg. vesicouterina a ligg. pubovesicalia. 

Podpůrný aparát děložní jsou svalové a vazivové struktury, které uzavírají východ 

pánevní: diaphragma pelvis a diaphragma urogenitale. Diaphragma pelvis má tvar 

nálevky, začíná od laterálních stěn malé pánve. Je tvořena musculus (m.) levator ani a 

dorzolaterálně m. coccygeus. V přední části m. levator ani je štěrbina, hiatus 

urogenitalis, kterou prochází uretra a vagina. Dále zde má význam i diaphragma 

urogenitale, jenž se zespodu přikládá k ruatus urogenitalis a uzavírá jej. 11,4,5, 71 

2.1.1.4 Pochva - vagina - kolpos 

Spojuje děložní dutinu se zevními pohlavními orgány, je to svalová trubice 

předozadně oploštělá ležící za močovým měchýřem a uretrou [obr. I O]. Vagina je jak 

orgánem kopulačním, tak orgánem porodních cest. Připíná se k cervix uteri a obemyká 

hrdlo děložní, od něho směřuje šikmo ventrokaudálně a kaudálním koncem se otevírá 

navenek jako ostium vaginae - vchod poševní, do prostoru mezi malými stydkými 

pysky, zvaného vestibulum vaginae, předsíň poševnÍ. Sliznici pochvy tvoří příčně 

zvrásněné luubé řasy - rugae vagina/es, které uprostřed předni a zadní stěny vyvstávají 

jako podélný val uprostřed přední stěny a zadní stěny. V místě kde vagina objímá 

děložní čípek přechází ve své stěny ohbím - fornix vaginae neboli poševní klenby. 

Poševní sl iznice je tvořena vrstevnatým dlaždicovým epitelem, je bez žlázek, přítomná 

tekutina pochází z transsudátu žilních pletení a částečně z dělohy. Po odloučení buněk 

z povrchových vrstev sliznice, zde přítomné bakterie metabolizují glykogen na kyselinu 

mléčnou, pH v pochvě proto klesá na 3,5 - 5,5 a snižuje se nebezpečí infekce. Vchod 

vaginy je většinou do prvního pohlavního styku uzavřen tenkou slizniční řasou, 

tzv.panenskou blánou, maj ící individuální rozsah a tvar. Při první souloži dochází k 

protržení - defloraci, porodem se rozrušuje a zbývají již jen drobné hrbolky sliznice. ll, 

3,4,5,1 
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1. vasa ovaria v jigg.suspensorium ovarii 
2. arteria iliaca interna 
3. tuba uterina 
4. ureter dexter 
5. ovarium 
6. lig. ovarii proprium 
7. plica sakrouterina 
8. excavatio rectouterina 
9. vagina 
10. peritoneum bočn í těny malé pánve 
ll. fossa inquina lis lateralis 
12. plica umbilicalis lateralis 
13. a. iliaca interna 
14 . plica umbilicalis medialis 
15. v. iliaca interna 
16. lig. teres uteri 
17. plica umbilicalis mediana 
18. plica vesicalis transversa 
19. dě loha 

20. excavatio vesicouterina 

Obr. 10 ovarium na malé straně pánve - mediáln! řez ženskou pánví pohled zleva 

2.1.2 Zevní ženské pohlavní orgány 

Pro zevní ženské pohlavní orgány se také používá termín pudendum femininum, 

ženské ohanbí, a tennín vulva, který však v gynekologii nezahrnuje mons pubis. Zevní 

pohlavní orgány bývají endometriózou (END) postiženy jen zřidka a významněji 

nesouvisí s onemocněním, proto je zde jen vyjmenovávám. K nepárovým zevním 

pohlavním orgánům náleží stydký pahorek - mons pubis, předsíň poševní - vestibulum 

vaginae, apoštěváček- clitoris. K párovým zevním pohlavním orgánům patří velké 

stydké pysky -labia majora, malé stydké pysky - labia minora, velké předsíňové žlázy

glandulae vestibulares majores a bulbi vesibuli [obr. I I] ni 
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Obr.] 1 Zevni pohlavní orgány 
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I . mons pubis 

2. preputium k.litoris 

3. glans c1itoridis 

4. frenukum clitoridis 

5. labium maj us 

6. comissura labiorum posterior 

7 . perigeum 

8. vývod glandula vesti bularis major 

9. o tium vag inae 

10. caranculae hymenales 
8 

ll . labia minora 
7 

12. ostium urethrae externum 

2.2 Fyziologie reprodukčních orgánů 

Regulaci reprodukční funkce ženy zaj išťují hypotalamus, hypofýza a ovarium, 

regulace je uskutečňována prostřednictvím hormonů a neuroteransmiterů. Většina 

hormonů je tvořena v endokrirmích žlázách anebo v endokrirmích buňkách nežlázových 

orgánů . Steroidní hormony se jen velmi málo chemicky liší. Tyto změny však mají 

zásadní význam v biochemické aktivitě. Pohlavní hormony řadíme do tří hlavních 

skupin, dle počtu atomů uhlíku. Progestiny (P) mají 21 uhlíků, estrogeny (E) 18 uhlíků a 

androgeny (A) obsahují 19 uhlíků . P, A a E mohou být syntetizovány in situ v ovariální 

tkáni přes cholesterol vzniklý z acetyl koenzymu A, bohužel toto nepokryje všechny 

požadavky, a tak hlavním zdrojem pro jejich syntézu se stává cholesterol cirkulující 

v krvi, který vstupuje do ovariálních buněk. Produkci E a gestagenů zajišťuje zejména 

ovarium. V menším množství nalezneme v ženském těle taktéž A, např. ovarium 

syntetizuje 40% , zbývajících 60% obstarávají nadledvinky. Taktéž jsou A (zejména 

androstendion a testosteron) u ženy prekurzorem E. Ve folikulární fázi je progesteron 

(P) meziproduktem při syntéze androgenů. V luteahú fázi se biosyntéza pohlavních 

steroidů zastavuje na úrovni P a tomu odpovídá také vysoká koncentrace tohoto steroidu 

v plazmě ajen malá část P se metabolizuje na E. Nejdůležitějším gestagenemje P, 

z androgenů m~jí největší význam testosteron a androstendion. Syntézu steroidních 

hormonů shrnuje obrl2. 11,6, II I 
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Hlavní sekreční produkty 
jsou podtrženy . Enzymy 
vyvolávaj íc í reakce jsou 
uvedeny vlevo a nahoře . 

Když některý enzym 
chybí , je blokována 
produkce hormonu 
v místech, která jsou 
označena širokými čarami . 

Obr.1 2 N árys biosyntézy hormonů v zona fasciculata a zona reticularis kůry nad ledvin. 

2.2.1 Estrogeny (E) 

Jsou steroidní hormony tvořeny přes z androstendionu přes testosteron, u člověka bylo 

zj i štěno 25 různých estrog ni'!. U ženy zj išťujeme 3 přirozené tzv. klasické estrogeny, 

které j sou obvykle označovány zkratkami E1 až E3 ( estron - E 1, 17~ - estradiol- E2 a 

estriol - E3) . Biologicky je nejúčinnější E2. E jsou tvořeny v ovariu (buňky granulózy a 

théky), v placentě a menšÍ množství také v kůře nadledvin. Ovariální E je tvořen v theca 

folikuli interna a ve stratum granulosum zrajícího Graafovova fol ikulu, po ovulaci 

v corpus luteum. E jsou transportovány krví zejména ve vazbě na globulin vážící 

pohlavní hormony. Účinky E jsou odpovědné za vývoj ženských pohlavních znaků, 

podněcují v průběhu menstruačního cyklu zrání a růst folikulů v ovariu, stimulují 

prol iferaci děložní sliznice, napomáhají zesilovat děložní kontrakce, působí ztluštění 

poševní sliznice a zvýšené odlupování epitelových buněk obsahujících glykogen. E také 

mění konzistenci cervikálního hlenu tak, že zejména v termínu ovulace je pohyb spermií 

podporován a prodlužuje se doba jejich přežití. V období puberty stimuluji růst prsů, 

ovlivňují růst mlékovodů, změny vaginy, distribuci podkožního tuku a pubické a 

axilámí ochlupení. Zpětnovazebně ovlivňují produkci a sekreci gonadoliberinu, a tím 

taktéž sekreci folikulostimul&čního hormonu ( FSH) a l utei nizačního hormonu (LH) 

v hypofýze. /1 ,11 / 
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2.2.2 Gestageny 

Gestageny mají připravit tělo ženy na těhotenství a působí také na udržení gravidity. 

Samozřejmě mají vliv na reprodukčn í orgány a mají i řadu metabolických účinků. 

Nejúčinnějším gestagenním hormonem je P. Je produkován luteinními buňkami žlutého 

tě líska, thékálními buňkami folikulu, velké zastoupení má v placentě a trofoblastu, 

oproti tomu je v nepatrném množství produkován i kůrou nadledvin. Většina P je 

podobně jako E2 j iž při první pasáži játry odbourána, takže perorálně podaný P je 

prakticky neúčinný. P je v mnoha ohledech antagonistou estrogenů, ale pro jeho četné 

účinky je nezbytný jejich předcházející nebo současný vliv. Nejdůležitějším cílovým 

orgánem pro P je děloha, působí na endometrium, myometrium a děložní hrdlo. 

Připravují sliznici na nidaci oplozeného vajíčka, v myometriu utlumují jeho citlivost na 

oxytocin, také omezuje aktivitu myometria, což má význam zejm. v průběhu 

těhotenství. P zmenšuje zevní děložní branku cervixu a zvyšuje množství hlenové zátky 

ajejí zahuštěni. Má tzv. termogenní efekt podmiňující zvýšení bazální teploty aje 

pravděpodobně příčinou poruch chování a depresí před menstruací a ke konci 

těhotenství. /6, 3/ 

2.2.3 Androgeny (A) 

N j účinnějším je testosteron a dihydrotestosteron. I když se jedná o mužské 

pohlavní hormony zejm. testosteron, jsou taktéž přítomny v ženském organismu a zde 

maj í své opodstatnění. Testosteron je u žen přítomen v ovariích a v kůře nadledvin, 

v plazmě u muže je za normálních okolností asi 15x vyšší než u ženy. Androgeny mají 

obecně androgenní a proteinoanabolické účinky působící na výstavbu tkání. Účinky 

androgenů byly u ženy pokládány za patologické (virilizace a maskulinizace pohlavních 

orgánů aj.). Dnes víme, že jejich účinky u ženy jsou také fyziologické. Ovlivňují růst 

pubického a axilárniho ochlupení, udržují libido ženy, jakjiž bylo zmíněno jsou 

prekurzory E, a to jak při normální biosyntéze, tak při extraglandulámí syntéze estronu 

z androstendionu nadledvin v období menopauzy. /6,3/ 
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2.2.4 Menstruační cyklus 

Ženský reprodukční systém prodělává cykJické zrněny,jenžjsou považovány za 

přípra u k fertiJizaci a těhotenství. Délka cyklu tj. doba od začátku krvácení do začátku 

krvácení dalšího, je nejčastěji 28 dnů. Délka cyklu však není u všech žen stejná a kolísá 

v rozsahu 24-36 dnů. Toto rozmezí považujeme j eště za fyziologické. Zahrnuje 

ovariální cyklus, děložní a vaginální cyklus. 

2.2.4.1 Hypotalamohypofyzární systém a hormonální regulace menstruačního 

cyklu 

Hormony jsou v průběhu pravidelných cyklů vyplavovány tak, aby bylo jednou 

za měsíc uvolněno vaj íčko schopné oplození a aby byly pohlavní orgány schopné 

přijmout spermie a uhnízdění oplozeného vajíčka.Uvolňování pohlavních hormonů a 

řizení menstruačního cyklu je řízeno hypotalamohypofyzárním systémem. 

Gonadoliberiny (GnRH) uvolňované v hypothalamu řídí uvolňování 

gonadotropních hormonů fol ikulostimulačního hormonu - folitropinu (FSH) a 

luteinizačního hormonu -Iutotropinu (LH) v adenohypofýze (přední lalok hypofýzy) . 

Tyto hormony ovlivňují zrání folikulů, ovulaci, vznik corpus luteum a sekreci hormonů 

v periferní žláze - ovariu. Ovariální hormony působí jednak na cílové orgány, jednak 

zpětnou vazbou ovlivňují hypotalamus a hypofýzu. Vysoká hladina ovariálních 

hormonů tlumí talamická centra, následně klesne tvorba GnRH, FSH a LH - negativní 

zpětná vazba, oproti tomu nízká hladina tvorbu hormonů stimuluje [obr.13]. 
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Obr.1 3 Osa: hypotalamus - hypofýza - ovarium 

(funkční okruh ovariální sekrece) 

FSH ovlivňuje vývoj a zrání folikulů a podmiňuje sekreci E, taktéž se společně 

s LH podílí na ovulaci, přeměně prasklého folikulu ve žluté tělísko a sekreci P [obr. 

14,1 ]. E zvyšují ve folikulu hustotu receptorů pro FSH, tudíž folikul s největším 

množstvím receptorů je nejvíce citlivý k FSH a díky tomu se asi 6. den cyklu stává 

dominantním. Estrogeny udržují uprostřed folikulámí fáze sekreci FSH a LH na nízké 

úrovni, záhy ovšem dochází ke zmnožení receptoru pro LH na buňkách granulózy 

rostoucích (především dominatního) folikulu [ObL 14,2], na buňkách začne produkce P. 

Ke konci folikulární fáze [ObLI4,3] dochází ke zvyšování LH a FSH, jejich koncentrace 

v plazmě prudce stoupá, LH dosahuje maximální hladiny cca 12-14. den a následkem 

toho dochází k prasknutí folikulu a uvolnění vajíčka, začíná ovulace. Nedojde-li 

k náhlému vzestupu LH, anebo je vzestup nízký nenastane ovulace, tzv. anovulační 

cyklus. Během luteální fáze [obr. 14,4] se E, LH a FSH podílejí na přeměně folikulu ve 

žluté tělísko, jež začne prudce produkovat P, následkem vzniká luteální fáze, v níž P a E 

tl umí sekreci LH a FSH, ajejich koncentrace v plazmě prudce klesá, následně dojde 

okolo 26.dne cyklu k výraznému snížení E a P v plazmě. Dostavuje se menstruační 

krvácení, krátce před jeho dostavením se opět znovu začíná zvyšovat sekrece FSH [obr. 

14,4] . /1 ,5,6/ 
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Obr.14 Hormonální regulace menstruačního cyklu 

2.2.4.2 Ovariální cyklus [obr.3] 

V ovariu dochází především k vývoji vajíčka - oogenezi až k vzniku oocytu. 

Základní jednotkou v ovariu je folikul obsahující oocyt. Ovulační cyklus (zrání vajíčka) 

se objevuje až na počátku pohlavní zralosti, kdy začíná docházet k pravidelné sekreci 

hormonů GnRH, FSH, LH, prolaktin (PRL), E, P, inbibinu a dopaminu, ty všechny se 

podílejí na cyklických změnách v reprodukčním systému ženy a končí okolo 45-55 let 

menopauzou. Na počátku každého cyklu se začíná zvětšovat někol ik folikulů a pouze 

jeden se stává dominantním a dozrává. Ostatní folikuly podléhají zániku, atrézii. 

Folikulární fáze začíná ve vaječníku 1. dnem krvácení a trvá až do ovulace (asi 14. den). 

Během folikulámí fáze se současně obnovuje a roste děložn í sliznice- připravuje se na 

16 



přij etí a děložní branka je pevně uzavřena hlenovou zátkou. Dominantní folikul zraje a 

vyklenuje se k povrchu vaječníku - tento fo likul s vytvořenými obaly produkující E, 

považujeme za zralý a nazýváme jej Grajfův f olikul. 12. - 14. dnem cyklu dojde 

k ovulaci , zralý folikul praská a uvolňuje se z něj vajíčko do dutiny břišní, které za 

optimálních podmínek vklouzne do ústí vejcovodu. Cervikální hlen se stává] . - 2. 

dnem po ovulaci řidším a dojde k pootevření děložní branky umožňující průnik 

spermií. ] 4. - ] 8. den cyklu je již označován jako luteální fáze, jenž je charakterizována 

vývojem žlutého tělíska - corpus luteum. Corpus luteum syntetizuje také další steroidy, 

zejména P. Dojde-Ii k oplození vajíčka, vyvíjí se žluté těhotenské tělísko corpus luteum 

graviditalis. Taktéž dochází k výrazné reakci sliznice, zejména okolo 22 dne cyklu, kdy 

má dojít k případné nidaci oplozeného vajíčka. Nenastane-Ii to začnou P a E tlumit 

sekre i GnRH, corpus luteum podlehne involuci, zmenšuje se a nazývá se corpus 

luteum menslruationis a přestane produkovat steroidy. Nastane menstruační krvácení. 

Vedle ovulačních cyklů existují i cykly anovulační, během nichž sice folikul zraje, 

k ovulaci však nedojde. Časté jsou v pubertě a klimakteriu, ve fertilním období života se 

vyskytují pouze ojediněle . Samotné anovulační cykly ve fertilním období mají za 

následek sterilitu./ 4, 7, 11/ 

4 4' 

2 

1 6 5 

Obr.3 Řez ovariem schéma 

t. kůra ovaria 
2. dřeň ovaria 
3. promární fohlkuly v začátku vývoje 
4.4 ' rostoucí folikuly 
5. praskající folikul s uvolněným ooctem 
6. tvořící se žluté tělísko 
7. vytvořené žluté tělísko 
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2.2.4.3 Děložní cyklus 

Samozřejmě, ze i děloha prodělává změny na podkladě hormonálního vlivu, jelikož 

ve svých jednotlivých částech obsahuj receptory pro E a P. V časové závislosti na 

ovariálním cyklu, jak mohlo být patrné z již výše zmiňovaného textu, probíhají změny 

také v endometriu, myometriu a cervixu. 

Endometriální cyklus 

Pravidelnému 28dennímu cyklu odpovídají následující fáze. Proliferačnífáze

růstová- navazuje na ukončené menstruační krvácení, začíná cca 5.den menstruačního 

cyklu a projevuje se růstem sliznice v děložní dutině, proliferují žlázky, strom a, cévy a 

povrchový epitel. Tato fáze je ovlivněná produkcí E. Ke konci proliferační fáze 

dosahuje endometrium výšky 3-5rnm. Trvá asi týden a spadá do 5. - 12. dne cyklu. Poté 

plynule navazuje sekreční fáze-začíná cca15.den cyklu a končí 26. dnem. V tomto 

období dochází k transformaci sliznice v endometrium sekreční a kolem 20. dne cyklu 

měří až 7rnm. Dochází k ukládání látek v buňkách (lipidů, lecitinu apod.), jež nazýváme 

predeciduální přestavbou a stratum basale zkypří. Epitel žláz obsahuje kromě těchto 

látek i glykogen. Žlázky stále rostou a produkují zvýšené množství hlenu. Spirální 

arterioly jsou široké a dosahují k povrchu endometria, tudíž se endometrium stává 

výborně prokrvené. Sliznice je připravena na přijmutí oplozeného vajíčka. Tyto změny 

způsobuje především P v COl"}JUS luteum, již dle výše uvedených poznatků, nedojde- li 

k oplození vajíčka, vajíčko zaniká a prudký pokles hladiny E a P, způsobí konstrikce 

céva t ím i snižování a ischemizaci sliznice. Proto se další fáze endometriálního cyklu 

nazývá menstruační fáze - se zánikem sekreční činnosti ovaria a prudkým poklesem 

plazmových hodnot E a P začínají degenerativní změny na endometriu. Asi 26. den 

cyklu dochází ischemizaci sliznice vyvíjí se nekróza v pars functionalis , která se projeví 

jako menstruační krváceni. V období menstruace rozeznáváme 2 fáze - deskvamační , 

která trvá 1-2dny, a regenerační trvající 2-3 dny. Obvyklá délka menstruačního krvácení 

je 3-5 dnů, ale jsou i výjimky. Průměrná ztráta krve by během jednoho cyklu neměla 

př sáhnout 80 ml lobr. 15/. 
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Děložn í motilita závisí na hormonální sekreci ajejí kontrakce se podílejí na 

odlučování sliznice, vypuzování obsahu děložní dutiny a na zástavě krvácení. 

Cervikální cyklus 

V cervixu rovněž probíhají cyklické změny, jenž jsou součástí přípravy ke 

koncepci. Změny se týkají především viskozity a produkce hlenu během cyklu. /1,7,11/ 
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2.2.4.4 Vaginální cyklus 

Vaginální epitel, zejména v horní třetině pochvy, je citlivý na stimulaci pohlavními 

steroidy a mění svou výšku a hustotu v průběhu cyklu; změny se shodují 

s endometriálním cyklem. 11,81 

2.3 Endometrióza - charakteristika onemocněni 

Endometrióza - Endometriosis (END) je onemocnění charakterizované výskytem 

okrsků endometriální korporálni sliznice (žlázek a buněčného stromatu) mimo jejich 

obvyklou lokalizaci v dutině děložnÍ. Atypicky uložená ložiska sliznice reagují na 

změny hladiny ženských hornlonů v plazmě, zejména na E2, proto i mimo děložní 

dutinu prodělává tato sliznice typické cyklické změny. Některá ložiskajsou tvořena 

pouze stromatem, u nichž nedochází k cyklickým změnám. Opakovaná krvácení dle 

lokalizace a intensity způsobují charakteristické symptomy uváděné niže. Endometrióza 

byla rozpoznána před 150 lety a studována 90 let, přesto je původ END doposud 

nejasný. Endometriózu poprvé nejdetailněji popsal v roce 1922 J. A. Sampson. Existuje 

řada teorií o její transpozici do abnormální lokalizace / více viz kapitola 3.3.21. END je 

stále velmi diskutabilním tématem, a to jak z hlediska etiologie, patogeneze, jejích 

komplikací tak i léčby. Na základě stále rostoucího výskytu se objevuje domněnka, zda 

END není jen fyziologický proces s typickými příznaky a s progresivním charakterem u 

menstruujících žen, stávajícím se onemocněním až ve chvíli vzniku opakovaného 

krvácení./ l, 8, 9, 19, 8, 9,10,12,14,21,171 

2.3.1 Epidemiologie 

Dnes je uváděna jako nejfrekventovanější gynekologické onemocnění 

reprodukčního věku žen. Často lze také nalézt údaj, že základní podmínkou výskytu 

END je přítomnost menstruace, ovšem toto je kontroverzní se záznamy případů o 

výskytu END před menarche, po menopauze či dokonce u mužů. Ovšem tyto případy 

mohou být výjimkami, a tudíž se stále předpokládá postiženi END na období 3-4 let po 

menarche. 
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Udávaný výskyt v populaci se značně liší, od 5 - 15% I 19, SIr." , 10-15 % /12, sIr. 461 ve 

fe rtilním věku či 1 - 53% a je posuzován z různých hledisek, většinou jde ale o 

retrospektivní studie. Tento široký rozsah je dán tím, že END není možno jinak přesně 

diagnostikovat než invazivním přístupem s odebráním bioptického vzorku. Proto 

všechny uváděné procenta výskytu jsou značně polemické. 

Endometrióza v adolescentním věku - první záznamy spadají do roku 1929, dále 

se objevují také u mladších doposud nemenstlUujících dívek. Rovněž byla 

dokumentována endometrióza u dvou 20letých pacientek s primární amenoreou bez 

vrozené vývojové vady (VVV) vnitřního genitálu. Na základě retrospektivních studií 

prováděných v letech 1930-1960 se potvrzuje výskyt zhruba u 0,2 - 4% mladistvých. 

" V roce] 980 Goldstein a spol. referovali o skupině 140 adolescentek, které 

podstoupily laparoskopii pro chronickou pánevní bolest. U 66 (47%) byla prokázána 

endometrióza. Vercellni a spol. později prokázal u 48 adolescentek, které trpěly 

chronickou pánevni bolestí, 38% incidenci tohoto onemocnění." /21, str. 431 Nejmladší 

jedinec, tl něhož byla END prokázána, byla 10,5 letá slečna s 0,5 ročním cyklickým 

krvácením. Nejčastěj ším příznakem jsou projevy cyklických a acyklických pánevnich 

bolestí a bolest při palpačním vyšetření u vyšetřované, jenž může být dána vysokým 

zastoupenim (31 %) rektální END u mladistvých, 121, str. 44/ . Uvedené případy jsou často 

přisuzovány vývojovým anomáliím reprodukčních orgánů s následnou regurgitací krve 

č i defektům při vývoji MUllerových vývodů. 

Endometrióza v postmenopauze - pro sice nízký výskyt (2-4%), který však 

o ~ b' ,. b I END 'I ' h ~ 122 str. 281 nemuze yt opomljen, ya potvrzena u postmenopauza nIC zen' . 

Příčinou j e zřejmě aktivace dříve vzniklých ektopických ložisek, jenž jsou na základě 

hormonální substitučni terapie opět aktivovány. 

Vzácný výskyt endometriózy - byl popsán výskyt u mužské populace, která byla 

léčena estrogeními preparáty při karcinomu prostaty, ložiska byla nalezena v utriculus 

prostaticus a jej ich přítomnost se udává na základě metaplazie spoje:nou s dlouhodobou 

E léčbou. Taktéž byly objeveny ložiska END u dívek trpících Rokitanského

Kunsterovým -Hauserovým syndromem, u nichž je absence endometria, jež mohou 

vysv ~ tlovat ektopický výskyt. 11,8,12,14,1 6. 19 21.22,251 

12 Bambasová, Jana. Ženou po celý život 14:Endometrióza. Osobní Lékař, 2002, Roč. 2, čA, s. 46 - 48.,19 Havel, Zdeněk . 

Endometrióza. Gynekolog, 2000, Roč.9, č. I, s.25 -28.; 21 Hrušková, Hana, Ci bula David. Kontroverze v diagnostice a terapii 

endometriózy. Moderní Gynekologie a Porodnictví, 2004, Roč. 13, č. J, s. 28 - 4 L. ; 22 Kučera M. Role angiogeneze 

v patogcnezi endometriózy. Praktická gynekologie, 200 I, Roč. 5, č.6, s. 21-24. 
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2.3.2 Etiologie 

Vznik endometriózy není dosud jednoznačně objasněn. Rozvoj END je 

multifaktoriální (genetika, imunologie a hormony). Genetický podíl je často velmi 

zdůrazňován, napíí klad dle Cibuly D. a Hruškové H. se END vyskytuje až u 80% 

dvojčat 1 14, str. 22/ . Již v prvni polovině 20.stol. se začaly formulovat teorie objasňující 

vznik ektopických ložisek. Tyto teorie se vzájemně nevylučují , ba naopak se doplňují a 

kombinuj í /viz obr.16/. 

MetaplasttC diHerentiation 
ol coelornic epilhehurn 

-

Lyrnphatlc 
dlssernination 

Obr. 16 Potenciální původy endometriálnich ložisek 

14 Cibul a. David. Endometrióza. Moderní gynekologie a porodnictvi. 1998, Roč . 7, č .4 , $.59 -71 
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Doposud j sou akceptovány všechny teorie: 

* regurgitační (implantační) teorie - retr grádní menstruací skrze vejcovody 

dochází k rozšíření endometriální tkáně do peritoneální dutiny taktéž známa jako 

Samsonova teorie 

X metaplastická teorie - může se přímo coelomový epitel změnit na endometrium, 

toto je možné neboť podle nedávných studií endometrium vzniká ve vývoji 

z coelomového epitelu, či známa jako Meyerova teorie 

X teorie vaskulámí a lymfatické diseminace - tato teorie vysvětluje přítomnost 

endometriálních lézí v plicích, játrech či lymfatických uzlinách, fenomény 

nevysvětlitelné předešlými teoriemi 

X imtmologická - Dmowského, stále více studií se přiklání k vlivu imunitních 

poruch na rozvoj endometriózy. Implantace nebo rejekce fragmentů endometria, 

přenesených retrográdních menstruací je kontrolována mechanismy buněčné imunity.U 

většiny žen s normální imunitní odpovědí k implantaci nedochází, neboť uvolněné 

částice jsou peritoneálními buňkami zničeny. Naopak u poruch buněčné imunity může 

dojít k implantaci endometriálních buněk a ke vzniku ložisek endometriózy. 

Sekundárním fenoménem odpovědi je .produkce autoprotilátek. Dispozice může být 

ovl ivněna geneticky. U žen s END byla prokázána snížená buněčná imunita, zejm. 

aktivita natura} killers (NK) a zvýšená aktivita B lymfocytů. 11.2.14, 16,23 1 

2.3.3 Patogeneze 

Růst endometriálních ložisek je závislý na cyklické selaeci ovariálních steroidů, 

zejména E2. END začíná vytvořením malých světlých papulek přecházející v červená, 

hnědá až černá ložiska. To je způsobeno postulmým ukládáním hemosiderin 

požíraj ících malaofágů, tzv. siderofágů. Další progrese ložisek způsobuje tvorbu adhezí, 

jizvení až retrakci peritonea. Konečným stadiem může být obliterace Douglasova 

prostoru, tzv. "frozen pelvis". Kvalitní vytvoření cévního zásobení a uvolňování E 

ektopickou tkání umožňuje přežití a růst atypicky uloženým ložiskům, proto je dnes 

studiu angiogenezi a produkci E v endometriálních implantátech přikládán největší 

význam. Je to jedna z možností vysvětlující, proč u některých žen dojde při retrográdní 

menstruaci k implantaci a růstu odloučených endometriálních buněk a ujiných nikoli, 

vezmeme- li v úvahu, že zřejmě u většiny žen dochází k retrográdní menstruaci. Mimo 
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jiné jsou zde další faktory ( genetické dispozice, překážky v odtoku menstruační krve, 

rozdily v peritoneálním prostředí, změny imunologického systému) ovlivňující 

náchylnost ženy k implantaci a růstu odloučené endometriální tkáně. Adherence a 

implantace jsou důležité pro růst a přežití ektopické endometriální tkáně, tyto pochody 

jsou závislé na adhezivních molekulách, proteolytických enzymech a především na 

novotvorbě účinného cévního zásobenÍ. Buněčné adhezivní molekuly - srůst 

uvolněných endometriálních buněk s následným peritoneem může vést k rozvoji END. 

Hlavními zprostředkovatel i adheze jsou integriny a cadheriny, jenž se vyskytuj í 

v endometriu, menstruační krvi a v biopticky odebraných ložiskách END. Exprese 

integrinů a cadherinů na buněčných površích může vést k důležité iniciální adhezi 

exfoliované endometriální tkáně. Proteolytické enzymy -proteolytické natrávení 

extracelulárni rnatrix (EeM), může být důležité pro úspěšnou implantaci ektopické 

endometriální tkáně. To zajišťují zejména serinové proteázy a matrix metaloproteinázy 

(MMP). V průběhu menstruace je v endometriálním stromatu zvýšená exprese MMP. 

Přítomnost těchto enzymů v exofoliovaném endometriu může být důležitá pro usazení 

endom .. ,.triální tkáně v peritoneálním prostředí. Narušení matrix peritonea 

proteolytickými enzymy je jen iniciální fází implantace ložisek, Angiogeneze - jak již 

bylo zmíněno cévní zásobeni je podstatné pro přežití ektopických ložisek, tím se stává 

angiogeneze velmi významnou v celé patogenezi. Angiogeneze zajišťuje vytvoření, 

přežití a růst endometriálních implantátů, Angiogeneze zahrnuje více rozdílných, ale 

koordinovaných dílčích procesů, jedná se o proliferaci, migraci a prodlužování 

endot liálních buněk, adhezi endotelií k EeM, remodelaci EeM a tvorbu nového 

lumen, U žen s END je vyšší koncentrace angiogenních faktorů v peritoneální dutině, 

charakteri stická je také zvýšená tvorba adhezÍ. Angiogeneze je regulována velkým 

množstvím angiogenních a antiangiogenních substancÍ. Pro zřejmou důležitost 

angiogeneze v roli onemocnění END by jistě stálo v úvahu použít některé 

antiangiogenní faktory i v léčbě této problematiky, ale jelikož ještě není zcela 

objasněna role angiogeneze v patogenezi END, není nyní žádná léčba založená na tomto 

principu doposud k dispozici, 

Sekrec E endometriální tkání - stromatální buňky endometriálních implantátů mají 

schopnost ektopické sekrece E, které umožňují udržení a progresi implantátů. V těchto 

buňkách je totiž exprimován enzym P450 aromatasa (CYP 19), jenž má za úkol 

přeměnu testosteronu v estrogeny (viz. výše - 3.2.1), které pak stimulují 

cyklooxygenasu-2 a zvyšují tak hladinu PGE2 v tkáni. PGE2 zpětně silně indukuje 

24 



aktivitu aromatasy (viz. níže). P450 aromatasa není exprimována v eutopickém 

endometri u, což je zásadní rozdíl. Uvádí se, že právě P450 aromatasa má zřejmě zásadní 

význam v onemocnění END u fertilních žen, ale také u postmenopausálních žen a 

dokonce i u mužů. Medikamentózní léčba END má tedy dva směry. Buď redukce 

systémové či lokální úrovně E inhibitory P450 aromatázy nebo blok působení E 

antiestrogeny na receptorové úrovni. /3,2, 16,19,22,29,31,31,34/ 

2.3.4 Rizikové faktory endometriózy 

U N se uvádí řada rizikových faktorů, jenž by mohly mít vliv na vznik 

endometriózy. Vzhledem k celkové nejasnosti a stálým polemikám okolo vzniku 

endometriózy je nutné brát je s určitou obezřetností, přesto je nelze opomenout, a proto 

je zde uvádím: 

krátký menstruační cyklus « 27dní), hypermenorhoe, dysmenorhoe 

pozdili těhotenství 

coitus při menzes 

syndrom polycystických ovarií 

rodinný výskyt - udávaný hereditární charakter END podmiňuje častější 

onemocnění touto chorobou v rodinném kruhu 

rasa, uvádí se, že nejvíce jsou postiženy Japonky (žlutá rasa), poté příslušnice 

bílé rasy a nejméně černošky 

peritoneální poškození, intrauterinní výkony zvyšují riziko END může dojít 

k poškozeru orgánu a tím k přenosu endometriálních žlázek ektopicky 

fertilní věk ženy 20 - 45 let 

endometriózou častěji onemocni ženy inteligentní, peďekcionalistky, 

egocentrické, psychicky instabilní, hubené, chtěně neplodné nebo úmyslně 

oddalující graviditu, po psychickém traumatu v mládí, zvláště sexuálního 

charakteru 

léčba estrogeny 

imunologická nedostatečnost 

Jelikož růst endometriálních ložisek je závislý na cyklické sekreci ovariálnich 

steroidů, zejména E2, lze za jednu z příčin zvyšující se incidence endometriózy 

považovat i civilizační hyperestrogenismu. Naopak k zamezení vzniku END nebo 
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k zabránění recidivy se doporučuje řada tzv. protektivních faktorů (časná gravidita, 

užívání hormonální antikoncepce, oligomenorea a intenzivní cvičení), není však 

prokázáno zda-li opravdu zabraňují riziku recidivy, progrese či výskytu END. /10,19 / 

2.3.5 Klasifikace a děleni endometriózy 

Klasifikace je posuzována na základě různých úhlu pohledu. Nynější klasifikační 

schémata EN D nekoleruj í s mírou obtížemi pacientek, nezohledňují tzv. nepřímé 

známky END a nelze na jej ich základě určit léčbu, jak uvádí Drahoňovský ./18, str. 343/ 

Snaha o jednotnou a kompletní klasifikaci komplikuje nemožnost detekce 

mikroskopických ložisek, nedostatečná vizualizace pánevní oblasti, nedokonalá 

diagnostika ovariálních cyst, rektovaginálních a retroperitoneálních ložisek. 

V současnosti se nejvíce akceptovanou klasifikací revidovaná klasifikace American 

Fertility Society (rAFS) rozlišující 4 kategorie závažnosti onemocnění. Je založena 

bodovém hodnocení stupně postižení peritonea, vaječníků a vejcovodů s rozlišením 

ložisek aktivní endometriózy a adhezí. Klasifikační schémata jsou založena na 

morfologickém vzhledu nemoci a zahrnují schémata: 

" tradiční"- do roku 1974 Mitchel a Faber 

" moderní" - z roku 1985 rAFS, / viz příloha / jenž byla pozměněna a doplněna na 

nyněj ší American Fertility for Reproductive Medicine(ASRM). 

Schéma je však i nyní nedostatečné, zejména ve vztahu k terapii, nerozlišuje 

kategorie sterili ty a bolesti, nemá vztah k prognóze onemocnění a nemá korelaci se 

subjektivními obtížemi pacientky ./14, 18,20, 21 / 

2.3.5.1 děleni dle lokalizace END: genitalis interna a ex terna a na extragenítální, dnes 

pomalu toto dělení ustupuje. Časté lokalizace endometriózy viz obr. 17. 

18 Drahoňovský, Jan. RetroperitoneáJní endometrióza. Česká gynekologie, 2000, Roč . 65 , č . 5 , s.343 -347. 
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élok Iz ce 

Obr. 17 Časté lokalizace endometriózy 

Endometriosis genitalis - postihující pohlavní orgány, rozlišujeme výskyt vnitřní a 

zevní. 

Endometriosis genita/is interna - častá forma postihuj ící dělohu (adenomyosis) nebo 

vejcovod (sal pingitis isthmica nodosa). Děložní END - adenomyosis vzniká bujením 

stromálnich elementů do děložní svaloviny - myometria. Postupné prorůstání bazálního 

endometria do myometria vytváří dutinky vyplněné krví a způsobuje hypertrofii dělohy. 

Děloha je na pohmat zvětšená, bolestivá a mnohdy uzlovitá. Nemocná si stěžuje na 

sekundární dysmenoreu, dyspareunii a chronickou pánevní bolest. Nejedná se o 

izolované onemocnění, často je přidružený výskyt benigních svalových uzlů na děloze -

myomů, taktéž se často vyskytuje spolu s ložisky peritoneální END . 

Endometriosis genitalis extema -ložiska END mohou být lokalizována na vaječníku, 

vejcovodu, v pánevním peritoneu, v retrocervikálním prostoru, na děložním hrdle, 

sakrouterirmích vazech, ve vulvě aj . Ovariální viz obr.18, obr.19 1. a II., tubárni, 

retrocervikální, cervikální, vaginální END, peritoneální na obr.20. 
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Endometriosis extragenitalis 

LokaJ izace je mimo genitálni oblast, může být na orgánech břišní dutiny, zejm. 

uropoetického traktu (udáváno je 15%) a střeva (odborníci mluví o 14%). Vzácná je 

lokalizace ve vzdálených orgánech, např . plíce, operační jizvy (sectio ceasarea, 

epizi tomie, pupek, ledviny, mozek aj .), pupek, štítná žláza, játra, žaludek, prs aj. Nikdy 

nebyla prokázána na slezině. 11,8,9,10,12,14,18,19/ 

2.3.5.2 dle nalezených ložisek: 

A) klasické léze 

• typická modročerná 

• ovariální ,Sampsonovy' cysty - endometriomy /obr.18, 19/ 

• fi brozní adheze 

B) atypické léze - popsal v roce 1986 Jansen dle fáze vývoje na peritoneu, příklad 

uvádím na obr.21. 

• bílá ložiska (fáze hojení) 

• červené léze (red leasions, tlamelike leasions) 

• glandulámi léze (glandlike leasinos, clear papulas) 

• izolované subovariální adheze 

-cirkulární peritoneálni defekty - sy. Allan Masters 

• žlutohnědé peritoneální nálety ( yellow - brown peritoneal patches), také též pod 

pojmem ,cafe au laiť 
/5, tJ, l4, l6, 18, 22/ 

Obr. 21 typy ložisek 
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2.3.5.3 dle klinických příznaků 

END symptommická- pravidelným krvácením z ektopického endometria dochází k řadě 

různých problémů - adheze, srůsty, neprůchodnosti . Toto se projevuje velmi 

individuálně a pacientky uvádějí široké spektrum příznaků. Hlavním ukazatelem pro 

END je cykličnost obtíží. 

END symptomatická - velká část žen s heterotopicky uloženým endometriem nemá 

žádné subjektivní potíže, jelikož například stromální ložiska nereaguj í na hormonál ní 

podněty. Nejčastěji je END nalezena náhodně při laparoskopiích nebo laparotomiích. 

Asymptomatická END nevyžaduje léčbu /3,17/ 

2.3.5.4 dle klinických a patologických znalostí: 

Rozlišujeme 3 typy pánevní END -

Peritoneální END nejsnáze rozpoznatelný typ, na pobřišnici jsou patrné barevné 

skvrny o velikosti i několika milimetrů /obr. 20/. Tento typ je charakterizován 

subperitoneálnimi tzv. červeným i lézemi (časné stadium). Prvním stadiem lze 

považovat mikroskopická ložiska, jenž se mohou vyskytovat i v nepřítomností 

makroskopických lézí, tato ložiska jsou umístěna submezoteliálně nebo mezotel 

nahrazují. V dalším stadiu vývoje mohou ložiska proliferovat najiž viditelné léze. 

Proliferace se projeví okolním zánětem, fibrózou a krvácením s následnou pigmentací. 

Červ ná ložiska jsou prvni viditelné, jde o aktivní fonnu END, souvisí s dysmenoreou, 

černé pak s hlubokou dyspareunií a intennenstruální bolestí. Léze podléhají cyklickým 

změnám na základě menstruačního cyklu, začnou se odlučovat. Na základě odlučování 

vzniká zánětlivá reakce okolí a dochází k uzavírání ektopických ložisek fibrotickými 

procesy. Uvnitř cyklické změny pokračují v uzavřeném prostoru a vznikají hnědé léze, 

černé léze s hemosiderinem. Tímto procesem se způsobí redukce vaskularizace až úplná 

devaskularizace, vedoucí ke změně na bílé jizevnaté neaktivní okrsky, srůsty či 

peritoneální defekty až do obrazu Allen -Mastersova syndromu, důsledkem jizvení 

mohou být i kulaté defekty (otvory) v pobřišnici. Tato bílá či žlutohnědá léze je 

vyhojené anebo latentní stadium schopné dlouhodobého klidu. Odlišné množství E aP 

receptorů v ložiscích, taktéž přispívá k tomu, že po vysazení medikamentózní léčby 

může peritoneální END rychle recidivovat anebo na medikamentózní léčbu nemusí 
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vůbec reagovat. I přes vymýcení END konzervativní l éčbou zde mohou přetrvávat 

mikroskopická ložiska, jenž nelze žádným minimálně invazivním v)'konem prokázat. U 

vše h popsaných stádií bylo zaznamenáno spontánní vymizení ložisek 

Obr. 20 Laparoskopický nález rozsáhlých END ložisek v peritoneu 

Ovariální END - Sampsonova cysta - endometriom - ,čokoládové' - ,térové' cysty. 

Projevuje se charakteristickým výsevem barevných ložisek na povrchu vaječníku, kdy 

po počáteční implantaci nebo metaplazii dochází k násrednému vchlípení coelomového 

epitelu z povrchu ovaria do ovariálního kortexu. Kolem takto invaginovaného kortexu 

ovaria bývají seřazeny primordiální folikuly. Ložiska ovariální END mohou být od 

drobných povrchových loži ek a mohou splynout a vytvořit až jednokomorovou 

Samsonovu cystu, viz obr.18 a 19 I. a II .. Často se endometriomy vyskytují oboustranně 

a v pevných srůstech s okolím. Cysty jsou hmatné při děložních hranách, nepohyblivé, 

bolestivé. Endometriomy dosahují velikosti až 1 Ocm, operativní řešení je nutno již při 

velikosti 3cm. Při chirurgické cystektomii, jenž odstraní přilehlou vazivovou tkáň, může 

dojít k velkému vaginálnímu traumatu a k riziku předčasného ovariálního selhání. 

Obr. 19 Endometriom I. 

30 



Obr. I 8. EndoOletriom 

Hluboká nodulární END -nacházíme ji především v septu rectovaginálním, a 

sakrouterinních vazech obr. 22 dříve byla považována za následek hluboké infiltrace 

peritoneální END. Na základě nových poznatků je již vysvětlována metaplazí zbytků 

Mullerových vývodů v rektovaginálním septu. Endometriální žlázky pak vedou ke 

zvýšené tvorbě hladké svaloviny a vaziva v jejich okolí vyvolávající tvorbu uzlů, často 

palpačně zj istitelných jako velmi tuhé. Hlavní složkou nodulárních ložisek je 

firbomuskulární tkáň. Je zde i malé množství P a E receptorů, vývoj je pomalý, což vše 

má za následek necitlivost k medikamentózní léčbě. Během menstruace nedochází 

v uzavřených implantátech ke krvácení a vaskulární nekróze, ale pouze k překrvení. 

Projevuje se trvalou a velkou bolestí. Efekt má pouze chirurgická extirpace či laserová 

. ( Vkd d k ') /9 14 16 19 23 31 / vaponzace ne y o once amputace rectoslgmatu. ' , , , , , 

Obr.22 Nejběžnější místo pro END je na ligamentum uterosacrale za děložním krčkem. Tato 

pacientka, která měla pelvické bolesti, měla hluboko se rozšiřující END do prostoru mezi 

vaginou a rectem. 
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2.3.6 Příznaky endometriózy 

- intenzita příznaků závisí na rozsahu a lokalizaci END, proto je poměrně pestrá a 

může vést k mylné diagnóze, nejčastější symptomy: 

bolest - u END je velmi dominantním symptomem, nejčastěj i mívá podobu 

dysmenorey, dle H. Hruškové a D. Cibuly /21, str. 30/ se objevuje v 50-90% případech. 

Totéž uvádí Cibula D. v článku /14/ . Existuje přímý vztah mezi intenzitou bolesti a 

hloubkou invaze, lokalizací ložisek a intenzitou produkce prostglandinů. Proto není 

výjimkou rozsáhlý nález ektopického endometria u asymptomatických pacientek a 

minimální nález u pacientek s chronickou cyklickou pelipatií. V patogenezi bolesti se 

uplatňuj e několik mechanismů: produkce prostaglandinů, utlačování okolních tkání 

včetně senzitivních zakončení, adheze peritonea nebo ischeminizace. S bolestivých 

symptomů se uvádí jako nejčastější: sekundární dysmenorea, pánevní bolest - pelipati , 

dyspareunie - bolestivý pohlavní styk, bolest vyzařující do sakrální oblasti, chronická 

pánevní bolest PPS (pelvic pain syndrom). END se na somatických příčinách těchto 

bolestí podílí 10-30%. 

neplodnost - může být ovlivněná poruchou ovulace, funkcí žlutého tělíska nebo 

adhezním procesem v důsledku END, také imunologickými, biochemickými či 

endokrinn ími vlivy na sterilitu a infertilitu ženy / více kapitola 3.3.7/. Často se uvádí 

přímý vztah mezi neplodností ženy a END, hodnocení je velmi složité. "Udává se, že 

50% neplodných žen má endometriózu a 50% žen s endometriózou je neplodných." /16/ 

Další projevy jednotlivých forem END závisí na lokalizaci: výrazný rozdíl je 

zejména u extragenitálních forem. U těchto projevů si všímáme především cyklického 

charakteru obtíži, vysvětlující spojitost s menstruačním cyklem. Např. END močového 

měchýře způsobuje polakisurii (3-6 dnů před menses), střevní END může způsobit 

enteroragii i poruchu pasáže až subileozní stav. END v jizvě může v době menses 

krvácet, u plicní formy postihující pleuru může být přidružena hemoptoe, hemoptýza či 

recidivující pneumotorax. /1,8,14,15,16,20,21, 23/ 

14 Cibula, David. Endometrióza. Moderní gynekologie a porodnictví, 1998, Roč. 7, č.4, s.59 -71.,16 Cibula, David, Hrušková 

Hana. Komplexní přistup k léč b~ endometriózy. Nemocnice, 2003,Roč.č. 4, s.21-26.; 2l Hrušková, Hana, Cibula David. 

Kontroverze v diagnostice a terapii endometriózy. Moderní Gynekologie a Porodnictví, 2004, Roč. 13, č.l, s. 28 - 41. 
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2.3.7 EndometrioZllll sterilitll - příčiny vzniku sterility vlivem endometriózy mohou 

být: 

2.3.7.1 tuboperitoneál ní 

- zejména u pacientek s END III. a IV. stupně dle rAFS,jedná se o výskyt 

ektopických ložisek endometria v istmické či intramulární části tuby, a tím vznik 

obturace ovaria. Ovlivněni motility tuby adhezemi v malé pánvi. Příliš velké 

endometriomy a tuboovariální abscesy způsobené END mohou utlačit tubu, tím 

v podstatě Zpllsobí poruchu transportní funkce - vejcovodu - narušení ,pick-up' 

fenoménu. lntratubární mikroEND a najejím podkladě vzniklá tubární sterilita. 

2.3.7.2 imunologické 

- bylo prokázáno, že pacientky s END zejména s peritoneální END mají zvýšenou 

tvorbu antiendometriálních protilátek zasahujících do procesu fertilizace spolu s alterací 

buněčné i humorální složky imunity. Nebyla ani prokázána přímá souvislost mezi 

sterilitou nebo infertilitou a výskytem autoprotilátek nebo defektem buněčné imunity. 

To je vysvětlením úspěšnosti metod asistované reprodukce / ASRJ, nepotvrzující tuto 

hypotézu. 

2.3.7.3 endokrinní 

- u žen s END jsou častěji popisovány anovulační cykly, luteální insuficience, 

pomalejší růst folikulu, menši průměr dominantního folikulu a častější výskyt LUF 

syndromu (absence prasknutí zralého Graafova folikulu a s následným uvolněním 

oocytu), avšak není to u pacientek s END pravidlem. Nejčastější endokrinní poruchy 

j sou způsobeny útlakem edometriomy s následným poklesem folikulů v ovariu, jenž 

maj í svůj podíl na sekreci steroidnich hormonů. 
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2.3.7.4 biochemické 

- působení vyšší hladiny prostanoidů (prostaglandiny) ovlivňující motilitu tuby ve 

smyslu spasmů a tím způsobení její funkční neprůchodnost. Prostanoidy mají též vliv na 

luteální dysfunkci (předčasná degradace žlutého tělíska). Snížená koncentrace 

steroidních hormonů a zvýšené množství prostglandinů vede k poruše uchopení oocytu 

fimbriální růžicí , změnám tubární peristaltiky a transportu spermií. 

2.3.7.5 koitální 

- pro doplnění se hodí j eště poznamenat možnost koitálních dysfunkcí pro výskyt 

dyspareun ie u postižených END, ale toto nebývá zpravidla hlavní příčinou sterility. JIS, 

16,19,21, 23/ 

2.3.8 Diagnostika 

2.3.8.1 Anamnéza 

Podrobná anamnéza pacientky je základem diagnostiky, všímáme si vazby potíží 

pacientky na menstruační cyklus. Jak již bylo zmíněno, nejčastějším projevem je bolest, 

proto si všímáme především cyklických projevů bolesti nereagující na analgetickou či 

antibiotickou léčbu pacientky. Zaměříme se i na rodinnou anamnézu a případný výskyt 

END. Z anamnézy a palpačního vyšetření lze vyslovit podezření , ale stanovit diagnózu 

je možné pouze na základě vizualizace nebo biopsie. 

2.3.8.2 Kl inické vyšetření 

Palpačn í vyšetření se zaměřuje na nodulámější hypertrofii sakrouterinních vazů a 

v rektovagi nálním septu, při menstruaci i se zvýšenou citlivostí pacientky. U lehkých 

forem END nemusí být žádný abnormální nález. U internich forem genitální END často 

nacházíme retrovertovanou dělohu v různých stadiích fixace a bolestivé zduření v zadní 

poševní klenbě. Při adenomyóze je nález zvětšené a bolestivé dělohy. Při vyšetření 

v zrcadl ch Lze prokázat cervikální END, jevící se červenými krvácejícími skvrnami, 

také v zadní poševní klenbě je možno aspekcí nalézt promodrávající uzliny. 
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2.3.8.3 Laboratorní vyšetření 

Stanovujeme sérový marker Ca-125 (marker nemucinozních tumorů ovaria, 

vyskytujících se na derivátech coelomového epiteli), jehož titr bývá u END zvýšený a 

korelují se stupněm nemoci a odpovědí na léčbu. Hodnoty jsou informativní a pomáhají 

při rozhodování o dalším postupu léčby . Pro svou nízkou senzitivitu se nepoužívá ke 

screeningu. 

2.3.8.4 Zobrazovací metody 

Ultrazvukové vyšetrení 

Monitoruje velikost nálezu a efekt léčby. Opírá se o typický sonografický nález na 

adnexech II endometriomů, zmnoženou peritoneální tekutinu a nález v myometriu 

v případě adenomyózy. Jedná se o neinvazivni vyšetřovací metodu, která ovšem má 

těžkou úlohu, neboť implantáty ektopického endometria se progresivně a regresivně 

mění. Přesnost může být snížena nedostatečnou vel ikostí ložiska a jeho echodenzitou. 

Laparoskopie 

Laparoskopie je excelentni metodou, zahrnuje jak metodu diagnostickou, tak 

terapeutickou.Umožňuje bioptický odběr nalezeného ložiska. Zaměřuje se na zobrazení 

přímých nebo nepřímých známek END a sporné nálezy ověřuje biopsií, pro správnou 

diagnostiku je neodmyslitelná znalost anatomie, normální obraz nepostižené pánve si 

můžeme připomenout na obr. 23. Ke stanovení rozsahu onemocnění je nezbytné odsátí 

peritoneální tekutiny a vizualizace Douglasova prostoru, mobilizace ovarií, přehlédnutí 

fossa ovarica a celého povrchu ovaria, pečlivá aspekce peritonea, punkce ovaria při 

jeho zvětšení nebo asymetrii, aspekce slepého střeva a palpační vyšetření 

rektovagináního prostoru. Při laparoskopii se řídíme symptomy pacientky, jenž nás 

mohou navést k detailnějšímu vyšetření k určité lokalizaci. Tato metoda je obtížná 

v případě minimálního nebo mikroskopického postižení orgánů. Doporučuje se 

provádět tzv. sekond look laparoscopy, a to asi 6 měsíců po první diagnostické operaci. 
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Obr.23 Normální laparoskopický obraz pánve 

Pa/ienl Assisted Laparoscopy (PAL) 

Metoda využívaj ící spolupráce s vyšetřovanou , pacientka je během výkonu při 

vědomí a účastní se na své operaci. Pacientka popisuje pocity (bolesti) objevující se při 

podráždění příslušného ložiska. 

Magnetická rezonance (MR) 

Tato metoda vyplývá z vychytávání rotujících uhlovodíků na základě magnetického 

ozáření, je méně finančně zatěžující než použití laparoskopické diagnostiky, nevýhodou 

je nezachycení mikroskopických a nekrvácej ících ložisek v pánvi. Avšak výhodou je 

zachycení ovariál ní a neovariální cysty způsobené END o velikosti nad 4mm a 

především rozlišuje stáří léze a tím určuje progresivní ložiska lobr. 24/. 

Obr.24 Magnetická rezonance (MR) zobrazující endometriom (šipka), při T2 
posuzovaném obraze CA) a o gadolinium rozšířený T l posuzovaný obraz (B) . A endornetriorn viděný při 

operaci. 
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Výpočetní tomografie (CT) 

Stej ně jako MR se jeví jako nejúspěšnější diagno tická neinvazivní metoda. 

2.3.8.5 Histologie 

Je konečným ukazatelem potvrzujícím či vyvracejícím onemocnění END, na 

základě odebraného vzorku dokáže určit i stádium END. V kombinaci s laparoskopií je 

velkým přínosem v diagnostice END. Patologové pro potvrzení diagnózy chtějí alespoň 

dvě z těchto přítomných komponent - endometriální žlázky, tak i stroma, haemorhagii, 

jakožto pn"tkazu menstruální cyklicity společně s fibrozní reakcí okolní tkáně. Vzorky 

materiálu j sou často v jiné fázi než vzorky z odebraného endometria od pacientky. 

V zorky se odebírají z více ložisek/t,8, 13, 14, 17,21,26,31,1 

2.3. 9 JreraJ1ie 

Léčbaje individuální, nutno respektovat obtíže pacientky, věk a lokalizaci procesu. 

Bez terapie Lze ponechat pacientky s minimální formou klinicky němé END, ale stále je 

dispenzarizujeme. Je zde mimořádně důležitá komplexnost léčby, a vzájemné 

doplňování medikan1entóznÍ a chirurgické léčby. Principem terapie je snížení sekrece , 

na nichž je onemocněni závislé, toto však často selhává při nodulámí END. Některé 

zdroje uvádějí samovolné vymizení peritoneálních ložisek, je popisováno u 20-30% 

případů. Máme-li histologický obraz z biopsie endometriálního ložiska, je třeba využít 

znalostí, že větší zastoupeni vazivové složky nad složkou glandulámí svědčí pro menší 

citlivost k hormonální léčbě. 

2.3.9.1 Medikamentozní - konzervativní léčba - základním principem 

hormonálni léčby je zastavit cyklické přeměny endometria inhibicí tvorby ovariálnich 

E, a tak převést endometrium do atrofického stadia na cca 6 měsíců. Po této době dojde 

v malých ložiscích END k atrofii endometria a tato se zajizví. 
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Dle článku M. Latákové et. al. /32/ jsou v ektopických ložiskách receptory E, P a A, 

toto však vyvrací Rusňák I.. /26 str. 17/ a poukazuje na absenci receptorů v ložiscích jako 

příčinu selhávání konzervativní léčby. Proto odpověď na terapii závisí vedle lokalizace 

a vaskularizace lézí zejména na přítomnosti a absenci steroidních receptorů 

v ektopickém endometriu. Ovariální ložiska jsou většinou rezistentní na hormonální 

terapii. Samostatná farmakologická léčba nemá vliv na pravděpodobnější možnost 

otěhotnění u žádného stadia END, alespoň podle současných poznatků. 

progestiny - blokují účinek E2 na endometrium, zastavují proliferaci endometria redukcí 

počtu E receptorů v endometriu. V ložiskách END nastává decidualizace, poté nekróza 

a resorpce ektopického endometria se zajizvením, vzniká pseudogravidita. Přípravky: 

medroxyprogesteronacetát (Clinovir), gestrinon (Nemestran), lynesterol (Orgametril). 

Podávání po dobu 4-6 měsíců. 

estrogen-gestagenní léčba - kontinuální užívání kombinované hormonální antikoncepce 

(6-9 měsíců) je vhodné u lehké formy EN . Jedná se o inhibici sekrece FSH a LH, 

způsobující supresi produkce ovariálních E. Tím se navodí iniciální decidualizace a 

následná atrofie endometriální tkáně; rovněž vyvolává pseudograviditu. Tato léčba 

přináší navíc úlevu od pánevni bolesti, je likož snižuje syntézu prostaglandinů a má 

nízký výskyt nežádoucích účinků. 

Antagonisté hypofj;zámích gonadotropinů -představitelem je Danol -

s antigonadotropním účinkem vyvolávající pseudomenopauzu. Působí inhibici LH a 

FSH a tim navodí hypoestrogenní stav. Hypoestrogenní účinky zahrnují retenci vody, 

atrofickou kolpitidu, návaly aj. Pro velké množství vedlejších účinků se od j eho 

používání ustupuje. Úspěšnost léčby neplodných žen je vysoká (30-60% dosažených 

těhotenství). 

26 Rusi'\ák Igor et al.. Súčasné možnosti ult:razvukovej diagnostiky endometriózy. Praktická gynekologie, 2004, Roč.7, Č. 2, s 

17 - 20. ; 32 Lattáková M., Paldia R., Mal'ová A , Možnosti konzervatívnej liečby endometriózy.Gynekolog [online). Roč. 

2007, Č . I, [citováno 13.1. 2007). Dostupný z WWW: http://www.gyne.czlclankyI2007/1 07cI2 .htm 
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GnRH analoga - syntetické deriváty přirozen ' ho dekapeptidu. Během pěti dnů svým 

agonismem způsobí iniciální vyplavení gonadotropinů, což je označováno jako fiare up 

efekt po dobu 3-4 dnů, poté nastane útlum gonadotropinů s následnou supresí FSH a 

LB, tím je vytvořen dočasný hypogonadotropní stav hormonálně odpovídající 

menopauze lobr. 25/. 

Výsledkem je amenorea, anovulace a atrofie endometria. Délka podávání je maximálně 

6 měsíců. Kombinace GnRH analog s j inými preparáty, snižují nežádoucí účinky 

anaJog, více o tom pojednává M.Lattáková, R. Paldia, A. Mal'ová /32/. Během léčby 

ustupuj í pánevní symptomy a fyzikální nálezy (induarce a pánevní citlivost). Mohou se 

použít před chirurgickou léčbou ke zmenšení ložisek, snížením vaskularizace, anebo 

pooperačně jako prevence recidiv. Významný je přínos pro terapii neplodnosti, 

úspěšnost dosažení těhotenství se pohybuje v rozmezí 30 až 70% léčených žen. Patří 

sem preparáty: goserelin (Zoladex) busurelin (Suprefact nasal), triptorelin (Decapeptyl 

depot). 
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Obr.25 GnRH analoga - mechanismus účinku v léčbě END. Pokles tvorby 
cirkulujicích honnonll vede k potlačení ovulace a menstmace 

32 Lattáková M, PaJdia R, Marová A , Možnosti konzervativnej liečby endometriózy,Gynekolog [onlineJ Roč, 2007. Č. I, 

[c itováno 13 .1 2007]. Dostupný z WWW: http://www.gyne.czlclankyI2007/ 107cJ2.htm 
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Antiprogesterony - zvýšená produkce prostanoidů bývá u END pravidlem, proto podání 

i nhibitorů syntézy prostanoidů je vhodné zej ména u pacientek se symptomem pánevní 

bolesti. Působí inJ1ibici proliferace endometria, reverzi bilně blokují endometriální 

krvácení přes přímé ovlivnění endometriálních cév, a tedy způsobují amenoreu bez 

ovlivnění ovulace a zároveň suprimují produkci endometriálních prostaglandinů. Ani 

při dlouhodobé léčbě nedochází k poškození dě ložní sliznice. Využívají se zejména 

k útlumu bolesti. Nyní ještě nejsou podávány pacientkám s END, mohou být však 

přinosem v budoucnu. 

Inhibitory aromalázy - inhibitory P450 aromatasy - aromatáza zajišťuje konverzi 

androgenů na E2 . Specifické inhibitory aromatasy (Anastrozol , Letrozol) a selektivní 

inhibitory COX-2 (Celecoxib, Rofecoxib) jsou zkoumány a u premenopauzálních žen 

s END by mohli být novou terapeutickou volbou. I 1,14,19,21,23,24,32/ 

2.3.9.2 Chirurgická léčba endometriózy - cílem je odstranění nebo destrukce co 

nejvYtšího množství endometriodních ložisek. Výkon je však limitován lokalizací 

ložisek, jej ich rozsahem a zvýšeným rizikem tvorby pooperačních adhezí. Má 

dominantní postavení v léčebných metodách, využívá metod minimální invazivní 

chirurgie a zaměřuje se na dva hlavní důsledky END: na léčbu bolesti a sterility. 

Nejúspěšnější v léčbě 'ND je stále z chirurgických metod udávána hysterektomie. 

minimálně invazivní terapie - můžeme mluvit o metodě studené chirurgie, excizi a 

CO2 laser vapolarizaci či koagulaci ložisek, exstirpaci ovariálních cyst či o rozrušení 

srůstll. Výhodou se stává minimální poškození tkáně v okolí ložiska. U neplodných žen 

je nezbytné využívat mikrochirurgické principy, většina výkonů se provádí 

laparoskopicky. 

semikonzervativní terapie - řadíme sem hysterektomii bez adnexetomie využívanou 

při PS, bohužel často dochází k recidivě bolestivých stavů. Patří sem supravaginální 

amputace dělohy. 
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radikální terapie - jedná se o hysterektomii s bilaterální adnexetomií, prováděnou 

vaginálním, abdom inálnim laparoskopickým či také laparovaginálním přístupem. Často 

zlepšuje symptomatologi i nemocné, ovšem musíme zajistit náhradu hormonů . 

Indikována u žen bez zájmu o otěhotněni a u závažných stadií END (III-IV) bez 

možnosti chirurgického rekonstrukce. Riziko dalšího růstu zbývaj íCÍch endometriózních 

ložisekje malé. 

definitivní operační léčba - mimo hysterektomie, bilaterální adnexetomie zahrnuje 

odstraněni ložisek END a léčbu případných následků onemocnění. Je velmi náročná na 

provedení. 

bilaterální adnexektomie - s možností následného těhotenství s využitím metod ASR 

ponechává se d loha a destruují se ložiska END. /1, 14, 21,24,31 / 
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Cíl 

Cílem praktické části mé práce bylo porovnání údajů získaných průzkumem v 

kontextu s informacemi získanými studiem odborné literatury, které mi dopomohly 

rozšířit si a potvrdit si teoretické znalosti velmi diskutabilního onemocnění, jehož 

výskyt u žen se stále zvyšuje, endometriózy. 

3.2 Pracovní hypotézy 

1. Endometrióza se vyskytuje nejčastěji v reprodukčním věku ženy její přítomnost 

je podmíněna přítomností menstruačního cyklu, nejčastějším symptomem 

vedoucím k diagnostice onemocnění je bolest pacientky (více jak 50%). 

2. Častý výskyt v rodině vzhledem k hereditámímu charakteru onemocnění.U 

dvojčat s uvádí až 80% postižení. 

3. Vliv endometriózy na otěhotnění vysvětluje řada mechanismů, proto se často 

END spojuje se sterilitou. Sterilníchje 20- 50% žen postižených endometliózou. 

4. Nejčastější výskyt genitální endometriózy je na sakrouterinních vazech, 

vaječnících a v Douglasově prostoru. Extragenitátní endometrióza postihuje 

nejčast ji střeva a močový systém. 
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3.3 Metodika práce 

Během práce jsem využila studia odborných literárních zdrojů (uvedeny 

v seznamu zdrojů), dále jsem do práce zařadila průzkumnou část formou dotazníků, jež 

mi dopomohla k objasnění a porovnání uváděných informací. 

Metoda dotazníku, je postavená na základě znalostí respondentek o svém 

onemocněni. Dotazník obsahuje otázky jak výběrové - uzavřené, tak otázky 

polootevřené , kde se respondentka mohla volně vyjádřit. V průběhu práce jsem dotazník 

pozměňovala 2x (vyjma předběžného průzkumu), jedenkrát z nutnosti pozměnit údaje 

týkajících se otázky č.22 a také kvůli přidání dodatku o umožnění zpracování 

zodpovězených údajů do závěrečné práce, podruhé na přání vrchní sestry 

gynekologicko - porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. 

Dotazník byl anonymní a obsahoval 28 otázek s různým množstvím podotázek. 

Dotazníky jsou uveřej něny v příloze. 

Získávání respondentek k vyplnění dotazníku je dosti komplikované, jelikož 

pacientky jsou často rozptýleny po odděleních zabývaj ících se řešením jej ich prioritního 

problému. A tudíž je nesnadné kontaktovat respondentku, jež by mohla objasnit 

všechny otázky vyskytující se v dotazníku. Ovšem nezahrnutí otázek pohlížející na 

rl1zné aspekty onemocnění, by znemožnily komplexnost pohledu na dané onemocnění. 

Proto j sem za účelem získat co nejvíce respondentek absolvovala praxi na několika 

odděleních - endoskopická ambulance Fakultní nemocnice Motol (FNM), centrum 

reprodukčn í medicíny FNM, oddělení konzervativní terapie taktéž ve FNM, dále ve 

VFN v Praze na odděleních - konzervativní terapie, endoskopických operačních sálech 

a na endokrinologické ambulanci. Dále jsem využila soukromých gynekologických 

ordinací ve středočeském kraji a ordinaci závodního gynekologa ve FNM. V rámci 

praxe j sem měla možnost účastnit se vyšetřování pacientek zobrazovacími metodami a 

dále také studovat j ej ich chorobopisy a mohlajsem navázat i přímý kontakt 

s pacientkami, který jsem využila k šíření dotazníku. 

Následující komplikací je samotný nesouhlas pacientky s nahlížením do osobní 

dokum ~ntac či odmítnutí vyplnění dotazníku, které jsou vzhledem k problematice 
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onemo něni pochopitelné. Dotazník je zaměřen především na nejčastější symptomy 

pacientek, na věk postižených END, na typy END hodnocené na základě lokalizace a 

zejména na vliv END na graviditu ženy. Získané informace jsou hodnoceny 

procentuálně vztahem k počtu dotazovaných. Během praxe na odděleních, jíž jsem 

absolvovala v průběhu 6 měsíců, jsem rozdala 55 dotazníků. Vzhledem k přímé práci 

s pacientkami byla návratnost velmi úspěšná, dosahovala celkem 87,5%. 

Hodnotitelných dotazníků ve výsledné fázi bylo pouze 42, tudíž 91 % z navrácených 

dotazníků. 

3.4 Výsledky průzkumu 

V otázce číslo 1 a v otázce číslo 8 ( u dotazníku upraveného pro VFN, dále jen 

odlišeni - VFN) se dotazuji na věk oslovených. Na základě zpracování odpovědí, jsem 

dospě la k názorů, že nejčastěji dotazovanou věkovou skupinou oslovenou během 

prúzkumu byly ženy pohybující se v rozmezí 26 -35 let, viz graf 1. Toto může být 

podmíněno snahou o otěhotnění oslovených v tomto věku a řešením jej ich problému 

v tomto čase. 

Věk dotazovaných žen 

W/o 
W /o 

50% 

40% 
29% 

31'/0 

2CP/o 
7% 

KP/o 0% 0% 
5% 

0% 0% 

0% 
~ ~ ~ ~ 

>15 15-20 21-25 26-35 33-45 46-55 56-65 65< 

graf 1 . 
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Otázka číslo 2 a 9 (VFN) se zaměřovala na nejvyšší dosažené vzdělání respondentek. 

Z odpovědí vyplývá, že v největší míře dosáhly ženy středního vzdělání s maturitou 

48% následují je ženy s odborným vzděláním bez maturity 19%, 17% žen dosáhlo 

vysokoškolského vzdělání, se 14% se podílejí ženy s vyšším vzděláním a 2% žen má 

základní vzdělání /graf2/. 
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Z dotazníků na základě odpovědí na otázku č. 4 a č . 1 (VFN) vyplývá, že rodinný 

výskyt END podminěný charakterem choroby se u dotazovaných vyskytl jen v jednom 

případě (2%), viz graf 3. 
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graf 3. 

Výsledkem průzkumu je tak' údaj o přidružených nemocích li oslovených, 

nejčastěji se objevovala onemocnění štítné žlázy (v jakémkoli smyslu jejího postižení), 

migrény, alergie, astma, ovšem také jiná gynekologická onemocnění, nejčastěji se 

týkala výskytu cyst a onemocnění Bartoliniho žlázy. Tyto údaje jsem získala na základě 

odpovědí na otázku Č. 6 a č. 3 (VFN). Přesto převážná většina oslovených neuvádí jiné 

onemocnění kromě endometriózy - 22 žen /viz graf 4/. 
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Prodělané gynekologické operace před zj ištěním endometriózy jsou více rozebírány 

v další kapitole. Nyní jsou zobrazeny na grafu 5. Jsou zde zahrnuty i laparoskopické 

operace ajiné, na jejichž základě byla stanovena diagnóza pacientky. Nejvíce pacientek 

podstoupilo laparoskopickou operaci, která zřejmě byla i operací diagnostickou v rámci 

onemocnění endometriózou, tyto pacientky představují 93% z dotazovaných. 

graf 5. 

Gynekologické operace před diagnostikou END včetně 
diagnostických operací 
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Gynekologickým operacím provedeným tentokrát po diagnostice endometriózy 

může být přisuzován větší význam, zejména ohledně recidivy onemocnění. Opět 

má nej větší zastoupení operace laparoskopická. Tyto informace jsem hodnotila na 

základě otázek Č. 6 a č.3 (VFN) /graf 6/. 
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Gynekologick operace podstoupené po diagnostice 
endometriozy 
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Nejčastěj i byla endometrióza u respondentek zj išťována pro bolest (57%), při 

neúspěšnosti otěhotnět (29%) náhodně při jiné operaci (17%) anebo pro jiné obtíže 

pacientky (29%), ostatně jak ukazuje graf 7. Tyto údaje pacientky zaznamenávaly do 

otázky Č. 7 a Č. 4 (VFN). 
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Věk diagnostiky endometriózy se u dotazovaných pohyboval nejčastěji v rozmezí 

26 -35 let, tato věková skupina zahrnuje 43%, ženy ve věku 21 -25 let zde mají 

zastoupení 36%, endometrióza byla také diagnostikována u 14% žen ve věku 36 - 45. 

Minimál ní zastoupení mají pacientky, u nichž byla endometrióza byla objevena ve věku 

46 -55 I t, podílejí se 5% a 2% představuje pacientka, jejíž věk se pohyboval v rozmezí 

15 -20 roky. Toto vše je zahrnuto v grafu 8. 
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Věk žen při stanovení diagnózy 
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graf 8. 

Ložiska ektopického endometria se u dotazovaných nejčastěji nacházela v genitální 

formě na vaječníku (55%), v Douglasově prostoru a na děložních vazech je výskyt 

ložisek 22%, endometrióza dělohy má zastoupení v 26%, vejcovod je postižen u 9% 

dotazovaných a u 7% žen je postižena pochva ajiná ložiska /graf9/. Extragenitální typy 

endometriózy se nejčastěji vyskytují na střevech (až 17%), druhým nejčastějším místem 

postižení je uropoetický trakt (7%), více již na grafu 10. 9% dotazovaných, neznají typ 

své endometriózy. 
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Zastoupení typů u výskytu genitální END 
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Nejfrekventovaněj ším symptomem je oslovenými uváděna bolest v malé pánvi 

(udává 55%), následuje bolestivá menstruace se silněj ším krvácením (43%), ve 33% je 
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udávána bolest při pohlavním styku a rovněž nemožnost gravidity. ] 4% žen udává 

bolestivé vyprazdňování tlustého střeva, předčasné menstruační krvácerú postihuje] 2% 

pacientek, jež byly osloveny. Další symptomy jsou zahrnuty v grafu] 1. 
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Dotazované pacientky podstoupily hormonální léčbu v 52%, chirurgické léčby 

využily v 93%, v tomje obsaženo rozrušení srůstů a zničení ložisek (81%). Odstranění 

dělohy, vaječníku nebo vejcovodu využilo 43% /graf] 21. 
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Menarch u dotazovaných nastoupila v 29% ve 12 letech, 29 %je také u 13 Jetých, 

z 21 % byla první menstruace ve 14 letech, v nižším věku než 12 let se menstruace 

obj vi la u 12% oslovených. Z 9% byla menarche v 15 letech Igraf D I. 
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r-/ f-- f-- r o 'věk 

21% 
.-
'--

12% 

n 
9% 

~ 0"10 0% 0/ O O L..-. '-- -

'věk pod 12 12 13 14 15 16 17 

graf 13. 

Z dotazovaných se o otěhotnění snaží/snažilo 60%, 55% dotazovaných se 

podařilo otěhotnět přirozeně, léčbu neplodnosti podstoupilo 48%, metod asistované 

reprodukce využilo 34% dotázaných Igraf J 4/. 
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Hormonální léčbu neplodnosti využilo 5% dotazovaných, oproti tomu 7% žen 

zvol ilo chirurgickou léčbu a 14% podstoupilo kombinovanou chirurgickou i 

hormonální. Metod asistované reprodukce využily ženy v 33% a 55% žen 

nepodstoupilo léčbu neplodnosti vůbec Igraf 15/. 
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Využití léčby neplodnosti 
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Metoda asistované reprodukce byla u dotazovaných úspěšná z 9%, komplikace 

během ní mělo taktéž 9% dotazovaných. Komplikace nepostihly 21 % žen, jenž využily 

metody ASR Igraf 16/. Tyto údaje jsou získané za pomocí otázek č. 15, 16, 17, 19 a 

taktéž tl dotazníku pro VFN. 
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Metody ASR 
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Z průzkumu vyplývá, že 50% dotazovaných žen bylo v průběhu života gravidních, 

ale pouze 36% žen má vlastní děti. 31 % dotazovaných rodilo před zjištěním 

endometriózy oproti 5% ,které rodily již po zjištění nálezu endometriózy. Jen 5% 

gravidit bylo vícečetných a ani jedna z nich nebyla přirozená. 43% dotazovaných žen 

zatím nerodilo /graf 17 a 18/. Výsledky jsou na základě hodnocení otázek č.22, 23, 24, 

25 a 26 čísla otázek souhlasí u obou variant dotazníku. 
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graf 17. 
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3. 5 Analýza výsledků 

V této kapitole se podrobněji rozepisuji , jaké výzkumné cíle mne zajímaly. Ty 

nejvíce zajímavé jsem rozpracovala do čtyř hypotéz. Následuje samotná interpretce dat, 

které jsem získala dotazníkovým šetřením. Tyto údaje jsem shrnula a na základě 

výsledků hodnotila. Přestože dotazník informuje o věku pacientek, přidružených 

chorobách, typu ložisek, příznacích pacientek, o úspěšnosti fertility dosti obsáhle, 

otázky týkající se léčby onemocnění ajejích případných komplikací jsou zde velmi 

stručné. Důvodem je nedostatečná informovanost pacientek o svém onemocnění a jeho 

léčbě . Uvedením těchto otázek by mohlo dojít k nepravdivým odpovědím a tím 

k neadekvátnosti výsledků. 

Věkový rozptyl dotazovaných odpovídá údajům, týkajících se výskytu 

endometriózy ve fertilním období věku, jež jsou podloženy nutností výskytu 

endometriózy v souvislosti s menstruačním krvácením. Taktéž věk stanovení diagnózy 

je u oslovených vždy j iž po zahájení funkčního menstruačního cyklu. Ovšem potom 

nastává otázka, zda-li přítomnost menstruace je opravdu podmínkou pro onemocnění 

END, což vy lučují vzácné výskyty END, které jsou popsány v kapitole 3.3.1. Jelikož 

jsem se zabývala průzkumem pouze ženské populace, nemohu se blíže vyjadřovat o 

nalezených teoretických datech, týkaj ící se výskytu endometriózy u mužů. A nemohu se 

tedy ubírat k jakýmkoli závěrům v teoriích vzniku endometriózy. 

Další kritérium, potvrzující jednu z teorií vzniku endometriózy, jsou provedené 

operativní výkony u dotazovaných, jejichž následkem může být snadnější implantace 

endometriálních ložisek vyplavených mimo dělohu. Bohužel z informací získaných 

z dotazniků není zřejmé, kolik žen podstoupilo operaci pouze za diagnostickým účelem 

před stanovením diagnózy a u kterých šlo o náhodné zachycení onemocnění. Přesto 

víme, že 29% dotazovaných uvedlo gynekologický výkon, jenž nebyl diagnostického 

charakteru. 

57 



Ze získaných informací je zřejmé, že endometrióza nemá žádnou výraznou spojitost 

s jiným onemocněním. Je však nutno brát v úvahu že počet respondentek a trvání studie 

bylo nedostačujícím pro stanovování takovýchto závěrů aby bylo možno získat mnohem 

větší množství informací. 

Diskutabilní na základě výsledků se stává vliv genetiky na výskyt endometriózy, 

ovšem je nutno zohlednit obtížnost stanovení diagnózy (mikroskopické léze), která 

může vést k mylnému rozhodnutí. Také nedostatečnou informovanost dotazovaných o 

zdravotním stavu příbuzných. 

Bolest, jenž jde ruku v ruce s onemocněním se u pacientek vyskytuje ve velké míře. 

Je také impulsem k provedení důkladnějších vyšetření, což může mít za následek 

včasnou diagnostiku a podchycení onemocnění. Toto je jediný kladný význam bolesti. 

Bohužel, je to zřejmě jediný kladný aspekt tohoto symptomu. 

Hodnoty týkající se například symptomů, výskytů lézí i podstoupení operací je 

nutné zohlednit k možnosti uvedení více odpovědí ze strany jedné dotazované 

pacientky. Tudíž je nemůžeme brát za směrodatné. 

Snaha pacientek o otěhotnění a jeho neúspěšnost je jistě dalším následkem END. 

Jak je prokázáno, že enodmetrióza mnoha způsoby brání procesu fertilizace. Výsledky 

v této oblasti nemohou vést ke konkrétním závěrům, jelikož ne každá dotazovaná chtěla 

otěhotnět. Toto je dáno jak nízkým, tak vyšším věkem dotazovaných ajejich 

rozhodnutím o založení rodiny. Samozřejmě některým pacientkám byla 

diagn sti kována endometrióza v pozdějším věku a proto nyní již děti mají a netouží po 

dalším. 

Fakta, týkající se léčby endometriózy, jsou zde jen velmi zběžná, neboť pacientky 

nejsou zdaleka tak dobře informovány o své léčbě. Přesto většina oslovených zná typ 

svého onemocnění. Jak již bylo zmíněno, 93% respondentek využilo laparoskopické 

metody, a ta může být využita jak k diagnóze, tak k léčbě již vyskytujících se lézÍ. 
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Zarážející je využití chirurgického odstranění vaječníků, dělohy a vejcovodů u 

tak velkého množstv í pacientek (43%) vzhledem k celkově nízkému věku 

dotazovaných. Ovšem tato metoda je stále považována za nejlepší řešení PPS u 

pacientek. Je nutné však zajistit dostatečnou substituční léčbu. Také však je nutno 

zohlednit přání pacientky v souvislosti s početím. 

Léčba neplodnosti spojena se snahou o graviditu není plně využita, což je vzhledem 

k udávané časté spoj itosti endometriózy s neplodností dosti zarážející. Ovšem je nutno 

zohl dnit neinformovanost pacientek v jejich konkrétní léčbě, dalo by se říci, že 

nepodstoupí- li metodu ASR nepovažují chirurgické řešení srůstů apod. za léčbu 

neplodnosti. Obzvláště, je-li provedena ihned při diagnostické operaci, nemají ani často 

možnost se to dozvědět, záleží jak kvalitně jsou informovány zdravotnickým 

personálem. 

I přes udávanou úspěšnost metod asistované reprodukce není tato forma 

respondentkami plně využívána (31 %). Ovšem musíme brát na vědomí , že možným 

dllvodem je rozptyl pacientek po odděleních a jejich současná fáze onemocnění, tím 

mám na mysli, že se mohou nacházet na začátku onemocnění aještě nepohlížejí na 

možnost těhotenství. 

4. DISKUSE 

Hypotéza 1.: Endometrióza se vyskytuje nejčastěji v reprodukčním věku ženy její 

přítomnost je podmíněna přítomnosti menstruačního cyklu, nejčastějším 

symptomem vedoucím k diagnostice onemocnění je bolest pacientky (více jak 

50%). 

Hypotéza byla potvrzena. 

Na základě zodpovězených otázek č.8 a č.5 (VFN) respondentkami se oblast 

zabývající se výskytem END v hypotéze č. 1 potvrzuje. V grafu 8 jsou uvedeny, již 

zmíněné procentuální hodnoty,(stáří žen), získané průzkumem. Tento výsledek 

průzkumu je shodný s údaji uváděnými v literatuře. Významných 43% pacientek se 
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pohybuje ve věku 26-35 let a hned v těsném závěsu je počet postižených pacientek ve 

věku 21 -25 s 36%. 
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Uváděná souvislost endometriózy s nutností výskytu funkčního menstruačního 

cyklu, jež j nepochybně v reprodukčním období ženy, je vyvracována vzácnými 

výskyty endometriózy. I přes potvrzení hypotézy není pro mne věk pacientky, a k tomu 

se poj ící vztah s menstruačním cyklem, zavazujícím. Reprodukční věkje prokazatelně 

nejčastěj ší období, kdy dochází k průkazu endometriózy. Ovšem to může být ovlivněno 

snahou nemocné o otěhotnění a také již zahájeným plnohodnotným pohlavním životem 

klientky, doprovázený obtížemi vedoucí ji s vyvolanými obtížemi k lékaři. Při léčbě 

estrogenními preparáty podávaných u i mužů při léčbě karcinomu prostaty, se objevují 

příznaky tohoto onemocnění ve vzácných případech, jak jsem zmiňovala v kapitole 

2.3 .1. Endometrióza se může vyskytovat také u dívek s primární amenoreou 

nezpúsob nou VVV. Nutnost funkčního menstruačního cyklu není dle mne podmínkou 

k výskytu END. I přes potvrzení hypotéz se spíše přikláním k imunologickým teoriím a 

vli vu poruchy enzymu - P450 aromatázy. 
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Druhá část hypotézy č.l zaměřující se na bolest v souvislosti se stanovením 

diagnózy ve více jak 50% se na základě výzkumu potvrdila /viz graf 7/. 

graf 7 . 
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U pacientek je právě bolest prvotním signálem, vedoucím k vyhledání lékařské 

pomoci. Jelikož vysvětlení vzniku bolesti v souvislosti s endometriózou je velice 

multifaktoriální (utlačování orgánů či senzitivních zakončení , adheze aj .), dochází často 

k různému způsobu projevu bolesti. Charakter bolesti je pestrý, přesto však nemusí být 

rozsah onemocnění korelující s projevem bolesti. Často také dojde k náhodnému nálezu 

rozsáhlého postižení u asymptomatické pacientky. Otázkou zlIstává, zda kvůli případné 

PPS je nutno provádět laparoskopický výkon. Tento zákrok zvyšuje možnost vzniku 

adhezí a tím další projev nemoci. Bolest u endometriózy je jedním ze dvou velkých 

problémll, které se tak stávají samostatnou jednotku a mohou dokonce zastínit, alespoň 

dle potřeb pacientky, samotné onemocnění endometriózou. 
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Hypotéza 2.: Častý výskyt v rodině vzhledem k hereditárnímu charakteru 

onemocnění. U dvojčat se uvádí až 80%. 

Hypotéza se nepotvrdila. 

Zhodnocením odpovědí respondentek jsem dospěla k závěru, že rodinný výskyt 

nepotvrzuj í. Interpretaci odpovědí shrnuje graf 3. Je nutno mít na zřeteli, že pacientkám 

není znám zdravotní stav rodinných příslušníků. Dále také možnost neprokázání 

endometriózy II rodinných přís l ušníkll, kteří mají obtíže charakteristické pro END. 

Z důvodů možných špatně diagnostikovatelných mikroskopických ložisek 

endometriózy, či nedostatečnou znalostí operatéra s onemocněním. 

Rodinný výskyt 
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graf 3. 
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Hypotéza 3.: Vliv endometriózy na otěhotnění vysvětluje řada mechanismú, proto 

se často END spoj uje se sterilitou. Sterilních je 20- 50% žen postižených 

endometriózou. 

Hypotéza byla potvrzena. 

Informace týkající se snahy o těhotenství, léčby neplodnosti, podstoupení metod 

asistované reprodukce (ASR) zobrazuje graf 14. Uváděné nízké procento léčících se 

žen může být dáno dočasným neplánováním těhotenství dotazovaných. A tudíž 

ne pod toupením léčby což následně vede ke zkreslení uváděného údaje. Ovšem 

vycházím z předpokladu, že léčbu podstoupily sterilní ženy, tudíž dochází 

k potvrzeni této hypotézy. Endometriózaje stejně tak jako s bolestí často spojena 

s neplodností. Souvislosti mezi endometriózou a sterilitou jsou doposud velmi 

diskutované. Vlivy endometriózy na infertilitu ženy jsem již zmiňovala výše. 
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Hypotéza 4.: Nejčastější výskyt genitální endometriózy je na sakrouterinních 

vazech, vaječnících a v Douglasov V prostom. Extragenitální endometrióza postihuje 

nejčastěji střeva a uropoetický systém. 

Hypotéza se potvrdila. 

Zpracováním odpovědí získaných za pomoci dotazníku z velké části potvrdilo 

hypotézu, jak je patrné z grafu 9 a z grafu 10. Vznik lokalizací ektopických ložisek 

vysvětlují teorie vzniku endometriózy. Ovšem proč se na těchto místech endometrióza 

vyskytuje nejčastěji, neni j asně dané. Může se nabídnout také jednodušší možnost 

diagnostiky než v j iných lokalitách. 
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5. ZÁVĚR 

Nejen prostudováním a zpracováním literatury s touto tématikou, ale především 

navazovánim osobních kontaktů, jsem se dúkladně seznámila s problémy týkajících se 

žen postižených endometriózou. Poznala jsem specifické těžkosti i nevyzpytatelnou 

podobu této nemoci. Zejména, co se týče odlišností v symptomatologii a samotným 

nálezem postiženi. Je zřejmé, že tato nemoc je vnímána zcela individuálně. Neméně 

důležitou složkou je dostatečná informovanost pacientky a také vstřícnost ošetřujícího 

personál u. Jelikožjsem se často setkávala s pacientkami, snažící se o otěhotnění a 

komplikacemi, které celé onemocnění a tuto snahu provázejí, je až s podivem, že i 

přesto byly z velké míry ochotné spolupracovat. Jelikož je endometrióza stále velmi 

n vyj asněné onemocnění, jsou i zkušenosti získané studiem ještě polemické. Za zmínku 

jist V stoj í stálé dohady okolo teorií vzniku onemocnění. Já se více přikláním k poruchám 

imunity, zpúsobuj ící onemocnění. Samozřejmě je viditelné, že teorie se kombinují, 

tudíž nelze žádnou stoprocentně vyloučit. Větší pozornost by si jistě zasloužila 

patogene ze endometriózy a zkoumání angiogeneze za cílem využití poznatkú v léčbě. 

Oproti tomu enzym P 450, by vysvětloval možný vznik onemocnění u mužů, 

nemenstrujících dívek a žen po menopauze. Byla by jistě vhodná studie zaměřená právě 

na výskyt onemocnění u mužů léčených estrogenními preparáty při onkologickém 

onemocnění prostaty. Ovšem toto by muselo zahrnovat mezioborovou spolupráci 

gynekolog - urolog. Další nejasnosti jsou i ohledně léčby endometriózy. Samotná léčba 

endom triózy je celkem nesnadná a často s negativními či nežádOUCÍmi důsledky. 

Bohužel, i po celkové léčbě onemocnění, často dochází k recidivám a progresy 

endometriózy. Proto je vhodné pacientky stále dispenzarizovat. Pacientkám narušuje 

životní komfort zejména doprovázející symptom bolest, jehož vymizení a zmírnění je 

velmi složité. V porovnání se sterilitou vyskytující se u nemocných a díky novým 

možnostem metod ASR by sCl dalo říct, že bolest je hůře řešitelným problémem. Jak 

jsem zmiňovala, dosti ztěžující práci bylo rozptýlení pacientek na základě prioritních 

problémů. Proto mi přijde nedostatečná komplexnost spolupráce mezi jednotlivými typy 

zdravotnických zařízení (obvodní gynekolog - peratér -lékaři center asistované 

reprodukce atd.) a tím i nekomplexní pohled na onemocnění, jež je nyní rozdělen na 

různé oblasti endometriózy. Neprovázanost zdravotnických zařízení múže být také 

důvodem nejasností pacientek v onemocnění. 
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6. R ESUMÉ 

Tato práce je o gynekologickém onemocnění jehož incidence stále narůstá, o 

endometrióze. Endometrióza je sama o sobě dosti diskutované onemocněni, významně 

zasahuj ící do života ženy. Endometrióza je časté gynekologické onemocnění postihující 

fertilní ženskou populaci. Jedná se o onemocněni charakterizované přítomností 

funkčních endometriálních žlázek a stromatu mimo jejich obvyklou lokalizaci v děloze. 

Hlavními symptomy je bolest a infertilita. Diagnostickým vodítkem je cykl ický 

charakter symptomů a laparoskopicko - histologické potvrzení přítomnosti ložisek. 

Operační léčba endometriosy je považována za zlatý standart. Cílem práce je vytvořit 

komplexní přehled ze všech oblastí této nemoci. Má práce zároveň obsahuje průzkum. 

Zde jsem pomocí dotazníků, které j sem distribuovala pacientkám s daným 

onemocněním, zjišťovala případné rozpory s teoretickými znalostmi. Dotazník hodnotí 

četnost symptomatických projevů u pacientek. Také uvádí nejčastější postiženou 

věkovou skupinu žen. Dále nastiňuje problematiku polemik o charakteru vzniku 

endometriózy, sleduje problematiku nemocných ajejich možnost přirozené gravidity. 

Také pojednává o možnostech dostupné léčby onemocnění ajejí využití pacientkami. 

V neposlední řadě má práce poukazuje i na další skutečnosti, zasluhující si pozornost. 

SUMMARY 

This work is about gynecological disease, whose incidence is evergrowing, 

end metriosis. Endometriosis is in itself a very controversial disease, which is 

significant intervening into life of a woman. Endometriosis is a common gynecological 

di sorder affecting fertile female population. It is the disease, that is presented by 

functional endometrial glandules and stroma outside their usuallocality within uterus 

(womb). General symptoms are pain and infertility. The diagnostic key is the cyclic 

character of symptom s and laparoscopy - histology testification presence of lesions. 

Tbe surgical treatment of endometriosis is considered as a golden standard of the 

therapy. My aim of this work is to have look up to aH sections of the disease. At the 

same time my work covers survey. I detected prospective abnormalities with theoretic 
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knowledges via fonns distributed to patients with endometriosis. The fonn appraised 

frequen y oť symptoms in patiens. It presents the most frequent age group of disabled 

women as well. Fonns a1so outline dilernma of arguments about character of creation 

and it observes problems of indisposed women and possibility oftheir naturally 

gravidity. It also deals of possibilities of available therapy and its use in patients. ln no 

little importance my work adverts to next facts des rving next attentions. 
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7. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

A - androgeny 

a. 

aGnRH, GnRH analoga 

aj. 

ASR 

ASRM 

C 

CAR 

CT 

CYP 19 

E 

EI 

E2 

E3 

ECM 

END 

FNM 

FSH 

GnRH 

LH 

lig. 

ligg. 

LUF sy 

m. 

MMP 

MR 

NK 

P 

PAL 

pl. 

PPS 

PRL 

- artérie 

- agonisté gonadoliberinu 

- ajiné 

-asistovaná reprodukce 

- American Fertility for Reproductive Medicine 

- uhlík 

- centrum asistované reprodukce 

- výpočetní tomografie 

- enzym P450 aromatasa 

- estrogen/y 

- estron 

- 17~-estradiol 

_ estriol 

- extracelulámí matrix 

- endometrióza 

- fakultní nemocnice Motol 

- folikulostimulační hormon 

-gonadoliberiny 

- luteinizační hormon 

- ligamentum 

- ligamenta 

-Luteinized- Unruptured Follicle syndrome 

- musculus 

- matrix metaloproteinázy 

- magnetická rezonance 

- natural ki llers 

- progestiny Iprogesteron 

- patient assisted laparoscopy 

- plexus 

-pelvic pain syndrom - chronická pánevní bolest 

- prolaktin 
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rAFS 

sy. 

tzv. 

UPT 

VFN 

VVV 

z ~m. 

- revised American Fertility Society 

- syndrom 

- tak zvaných 

- umělé přerušení těhotenství 

- Všeobecná fakultní nemocnice 

- vrozené vývojové vady 

- zejména 
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9.2 příloha - dotazník 1. 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK 

Jsem studentka bakalářského oboru Všeobecná zdravotní sestra, a v rámci 

závěrečné prác se zabývám tématem Endometrioza ajejí vliv na otěhotnění. Tento 

dotazník je součástí průzkumné studie na toto téma. Dotazník je anonynmí, a Vámi 

poskytnuté iJ1formace nebudou použity j inak než v rámci studie. Prosím o pravdivé 

vyplnění následujících údajů a děkuji za vaši ochotu a spolupráci. 

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte, aby uvedené informace byly použity a 

zpracovány do závěrečné práce studentky. 

1) věk: 

a) méně než 15 let 

b) 15-20 let 

c)21 -25 let 

d) 26-35 let 

e) 36-45 let 

f) 46-55 let 

g) 56-65 let 

h) 65 let a více 

2) Vaše nejvyšší dosažené vzdělaní 

a) základní 

b) středn í odborné bez maturity 

c) střední s maturitou 

d) vyšší škola 

e) vysoká škola 

3) Váš stav: 

a) svobodná 

b) vdaná 
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c) rozvedená 

d) vdova 

4) vyskytuje se emlometrioza u někoho ve Vaší rodině (matka, sestra, dcera): 

a) ano 

b) ne 

5) máte jiné choroby: 

a) ano (j aké) 

b) ne 

6) prodělané gynekologické operace: 

O před zjištěním endometriózy 

a) kyretáž (výškrab) děložní sliznice 

b) wnělé přerušení těhotenství 

c) operace na deložním čípku 

d) laparoskopická operace (např. pro zjištění endometriozy) 

e) j iná 

O po zji štění endometriózy 

f) kyretáž (výškrab) dělož.ní sliznice 

g) umělé přerušení těhotenství 

h) operace na děložním čípku 

i) odstranění dělohy 

j) laparoskopická operace (rozrušení srůstů, odstranění dělohy apod.) 

k) j iná 

7) ;jištění endometriózy: 

a) pro bolest 

b) pro jiné vaše obtíže 

c) při neúspěšnosti otěhotnět 

d) náhodně při jiné gynek. operaci 
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8) věk kdy vám zjistili endometriozu: 

a) méně než 15 let 

b) 15-20 let 

c) 21-25 let 

d) 26-35 let 

e) 36-45 let 

f) 46-55 let 

g) 56-65 let 

h) 65 let a více 

9) váš typ endometriózy Gedná se o umístění ložisek endometriózy): 

O na polllavním ústrojí 

a) děložní 

b) vaj ečník 

c) ejcovod 

d) douglasův prostor, děložni vazy, hráz 

e) děložni hrdlo 

f) poševní 

g) jinde 

O mimo pohlavní ústrojí 

g) v jizvách 

h) močov 'ho měchýře 

i) střevní 

j) vzdálená ložiska (končetiny,plíce,pupek . .. ) 

k) jinde 

O n víte (nebylo Vám sděleno) 

10) vaše příznaky endometriózy: 
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a) bolestivá menstruace se silnějším krvácením 

b) bolest v malé pánvi 

c) bolest při pohl. styku 

d) bolesti na konci menstruace 

e) bolestivé nucení na močení 

f) nemožnost otěhotnět 

g) bez příznakú 

h) bolestivá menstruace opět nastoupená po létech 

i) předčasné menstruační krvácení 

j) bolestivé vyprazdňování tl. střeva 

k) jiné 

JI) léčba endometriózy: 

o hormonální 
Ochirurgická 
a) rOZTušenÍ srůstú, zničení ložisek 
endometriózy 
b) odnětí dělohy,vaječníků a vejcovodů 

12) Vaše první menstruace: 

a) méně než 12 let 

b) 12 let 

c) 13 let 

d) 14 let 

e) 15 let 

f) ]6 let 

g) 17 a více 

13) snažila jste se/snažíte se o otěhotnění: 

a) ano 

b) ne 

14) podařilo se vám otěhotnět přirozeně (bez jakékoli léčby): 

a) ano 

b) ne 

15) využila jste metodu asistované reprodukce (tzv.umělé oplodnění): 

81 



a) ano 

b) ne 

16) podstoupila jste / podstoupíte léčbu neplodnosti (jakou) : 

a) hormonální léčba 

b) chirurgická (rozrušení srůstů apod.) 

c) kombinovaná chirurgická a hormonální 

d) metoda asistované reprodukce (tzv. umělé oplodnění) 

e) jiná metoda 

t) nepodstoupila jste žádnou léčbu 

17) jakou metodu asistova1lé reprodukce jste podstoupila: 

a) umělé oplození 

b) přenos gamet do vejcovodu 

c) přenos zmrazeného embrya do dělohy 

d) jiná metoda 

e) nepodstoupila jste metodu asist.reprodukce 

18) kolik cykllt asistované reprodukce jste podstoupila: 

a) 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

) více 

t) nepodstoupila jste metodu asist.reprodukce 

19) komplikace během meto(ly asistované reprodukce: 

a) ano 

b) ne 

c) nepodstoupila jste metodu asist.reprodukce 

20) komplikace byly charakteru: 

a) nedonošení plodu 

b) vícečetné těhotenství (více plodů - dvojčata,trojčata atd.) 

c) bolest břicha 

d) krvácení 

e) hyperstimulační syndrom 

82 



f) jiné 

g) nepodstoupi la jste metodu asist. reprodukce 

21) byla metoda asistované reprodukce účinná: 

a) ano 

b) ne 

c) nepodstoupila jste ji 

22) byla jste těhotná : 

a) ano 

b) ne 

c) právě j ste 

23) máte děti 

a) ano (prosím o vyplnění tabulky, děkuji) 

b) zatím žádné (potom následující tabulku nevyplňujte, děkuji) 

c) adoptované 

d) nyní čekáte 

pohlaví věk otěhotnění 

1. O chlapec ..... . O O po 
O děvče 

....... přirozené asist.reprodukci 

2. O chlapec .. .. ... O O po 
O děvče 

.. ... .. přirozené asist.reprodukci 

3. O chlapec . ... .. O O po 
O děvče 

...... přirozené asist.reprodukci 

4. O chlapec O děvče .. .. ... O O po 

...... přirozené asist.reprodukci 

5. O chlapec O děvče . .... . O O po 

...... přirozené asist.reprodukci 

6. O chlapec O děvče . ..... O O po 

přirozené asist.reprodukci 

24) bylo některé z vašich těhotenství vícečetné (více plodů - dvojčata,trojčata atd.): 
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a) ano 

b) ne 

c) nynější 

25) bylol je Vaše vícečetné těhotenství přirozené: 

a) ano 

b) ne 

26) porody: 

a) před zjištěním endometriózy 

b) po zj ištění endometriózy 

c) zatím žádné (potom následující otázky nevyplňujte, děkuji) 

27) průběh I.těhotenství: 

a) fyziologického 

o bez komplikací 

O komplikace 

průběh ll. těhotenství: 

a) fyziologického 

O bez kompl ikací 

O kompJjkace 

průběh III. tě/lOtenství: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

průběh I V. tě/lOtenství: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

o bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asistreprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 
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průběh V. těhotenství: 

a) fyzio logického 

o bez komplikací 

O komplikace 

28) prllbě/I J. porodu: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikac 

průběh ll. porodu: 

a) fyz iologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

průběh III. porodil: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

prt'iběh IV. porodu: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

průběh V. porodu: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

Děkuji za spolupráci! 

b) po asist.reprodukci 

o bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 
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9.3 příloha - dotazník verze pro VFN 

ANONYMNÍ DOTAZNÍK 

Jsem studentka bakalářského oboru Všeobecná zdravotní sestra, a v rámci 

závěrečné práce se zabývám tématem Endometrioza ajejí vliv na otěhotnění. Tento 

dotazník je součástí průzkumné studie na toto téma. Dotazníkje anonymní, a Vámi 

poskytnuté informace nebudou použity jinak než v rámci studie. Prosím o pravdivé 

vypLnění následujících údajů a děkuji za vaši ochotu a spolupráci. 

Vyplněním tohoto dotazníku souhlasíte, aby uvedené informace byly použity a 

zpracovány do závěrečné práce studentky. 

1) vyskytuje se endometrióza u někoho ve Vaší rodině (matka, sestra, dcera): 

a) ano 

b) ne 

2) máte j illé choroby : 

a) ano (jaké) 

b) ne 

3) prodělané gynekologické operace: 

O před zj i štěním endometriózy 

1) kyretáž (výškrab) děložní sliznice 

rn) umělé přerušení těhotenství 

n) operace na děložním čípku 

o) laparoskopická operace (např. pro zjištění endometriozy) 

p) jiná 

O po zj ištění endometriózy 

q) kyretáž (výškrab) děložní sliznice 

r) umělé přerušení těhotenství 

s) operace na děložním čípku 

86 



t) odstranění dělohy 

u) laparoskopická operace (rozrušeni srůstú, odstranění dělohy apod.) 

v) jiná 

4) zjištění endometriózy: 

c) pro bolest 

t) pro jiné vaše obtíže 

g) při neúspěšnosti otěhotnět 

h) náhodně při jiné gynek. operaci 

5) věk kdy vám rjisti/i endometriozu: 

a) méně než 15 let 

b) 15-20 let 

c) 21-25 let 

d) 26-35 let 

e) 36-45 let 

t) 46-55 let 

6) váš typ endomelriór.y Gedná se o umístění ložisek endometriózy): 

O na pohlavním ústrojí 

k) děložní 

I) vaječník 

c) vejcovod 

d) douglasův prostor, děložní vazy, hráz 

e) děložní hrdlo 

f) poševní 

O mimo pohlavní ústrojí 

h) v jizvách 

h) močového měchýře 

i) střevní 

1) vzdálená ložiska (končetiny,pIíce,pupek ... ) 

O nevíte 

7) vaše příznaky endometriózy: 

a) bolestivá menstruace se silnějším krvácením 

b) bole t v malé pánvi 

m) bolest při pohl. styku 

n) bolesti na konci menstruace 
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o) bolestivé nucení na močení 

p) nemožnost otěhotnět 

q) bez příznaků 

r) bolestivá menstruace opět nastoupená po létech 

s) předčasné menstruační krvácení 

t) bolestivé vyprazdňování tl.střeva 

k) jiné 

8) Váš věk: 

a) méně než 15 let 

b) 15-20 let 

c) 21-25 let 

d) 26-35 let 

e) 36-45 let 

t) 46-55 let 

9) Vaše nejvyšší dosažellé vzdělaní 

f) základní 

g) střední odborné bez maturity 

h) střední s maturitou 

i) vyšší škola 

vysoká skola 

10) Váš slav: 

e) svobodná 

f) vdaná 

g) rozvedená 

h) vdova 

ll) Mlha elldomelriózy: 

O hormonální 

Ochirurgická 

a) rozrušení srůstů, zničení ložisek 

end metriózy 

b) odnětí dělohy,vaječníků a v~jcovodů 
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12) Vaše první menstruace: 

h) méně než 12 let 

i) 12 let 

j) 13 let 

k) 14 let 

1) 15 let 

m) 16 let 

n) 17 a více 

13) .'iIlllžilll jste se/snažíte se o otěhotnění: 

c) ano 

d) ne (násle(hifící otázky prosím nevyplňujte, děkuji) 

14) POdllřilo se vám otěhotnět přirozeně (bez jakékoli léčby): 

c) ano 

d) ne 

15) využila jste metodu llSistované reprodukce (tzv. umělé oplodnění): 

c) ano 

d) ne 

16) podstoupila jste / podstoupíte léčbu neplodnosti (jakou) : 

a) hormonální léčba 

b) chirurgická (rozrušení srůstů apod.) 

c) kombinovaná chirurgická a hormonální 

d) metoda asistované reprodukce (tzv. umělé oplodnění) 

e) nepodstoupila jste žádnou léčbu 

17) jakou metodu llsistované reprodukce jste podstoupila: 

a) umělé oplození 

b) přenos gamet do vejcovodu 

c) přenos zmrazeného embrya do dělohy 

d) jiná metoda 

e) nepodstoupila j ste metodu asist.reprodukce 

18) kolik cyklilllSistované reprodukce jste podstoupila: 

g) 

h) 2 

i) 3 

j) 4 
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k) více 

I) nepodstoupila jste metodu a ist.reprodukce 

19) komplikace během metody asistované reprodukce: 

d) ano 

e) ne 

f) nepodstoupila jste metodu asist.reprodukce 

20) komplikace byly charakteru: 

h) nedonošení plodu 

i) vícečetné těhotenství (více plodů - dvojčata,trojčata atd.) 

j) bolest břicha 

k) jiné 

I) nepodstoupila j ste metodu asist.reprodukce 

21) byla metoda asistované reprodukce účinná: 

a) ano 

b) ne 

c) nepodstoupila jste ji 

22) byla jste těhotná: 

a) ano 

b) ne 

c) právě jste 

23) máte děti 

c) ano (prosím o vyplnění tabulky, děkuji) 

f) zatím žádné (potom následující tabulku nevyplňujte, děkuji) 

pohlaví věk otěhotnění 

l. O chlapec ...... O O po 
O děvče 

...... přirozené asist.reprodukci 

2. O chlapec . ..... O Opo 
O děvče 

...... přirozené asist.reprodukci 

3. O chlapec · . ... .. O Opo 
O děvče 

...... přirozené asi st.reprod ukci 

4. O chlapec O děvče O O po 

přirozené asist.reprodukci 
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5. O chlapec O děvče O O po 

při rozené asist.reprodukci 

6. O chlapec O děvče O O po 

přirozené asist.reprodukci 

24) bylo některé z vašich těhotenství vícečetné: 

a) ano 

b) ne 

c) nyněj ší 

25) bylo/je Vaše vícečetné těhotenství přirozené: 

a) ano 

b) ne 

26) porody: 

d) před zj ištěním endomettiózy 

e) po zjištění endometriózy 

f) zatím žádné (potom následující otázky nevyplňujte, děkuji) 

27) prllběh J.těhotenství: 

a) fyziologi ckého 

O bez kompHkací 

O komplikace 

průběh ll. těhotenství: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

prtlběh llJ. těhotenství: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

O komplikace 

průběh IV. těhotenství: 

a) fyziologického 

O bez komplikací 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 

O komplikace 

b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací 
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o komplikace O komplikace 

pTI/běh V. těhotenství: 

a) fyziologického b) po asist.reprodukci 

O bez kompl i ací O bez komplikací 

O komplikace O komplikace 

28) průběh I. porodu: 

a) fyziologického b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací O bez komplikací 

O komplikace O komplikace 

průběh ll. porodil: 

a) fyziologického b) po asistreprodukci 

O bez komplikací O bez komplikací 

O komplikace O komplikace 

pTI/běh III. porodu: 

a) fyziologického b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací O bez kompl ikací 

O komplikace O komplikace 

prliběh IV. porodu: 

a) fyziologického b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací O bez komplikací 

O komplikace O komplikace 

prilbeh V. porodu: 

a) fyziologického b) po asist.reprodukci 

O bez komplikací O bez komplikací 

O komplikace O komplikace 

Děkuj i za spolupráci! 
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