
Univerzita Karlova v Praze 
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra biologických a lékařských věd 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predispoziční faktory rekurentní vulvovaginální kandidózy II. 
Predispositional factors of vulvovaginal candidiasis 

 

Prevence vzniku vulvovaginálních kandidóz 

 

Bakalářská práce 

 

 

 

 

 

Harrachov 2007/2008                                   Michaela Peterková 



 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlášení 
 

Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským dílem, 

které jsem vypracovala samostatně. Čerpala jsem pouze z uvedeného 

seznamu literatury a v textu tuto literaturu řádně citovala. 

 

V Harrachově, 1. 5. 2008               ..……………………. 
                         Michaela Peterková 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Poděkování 
 

 Ráda bych poděkovala svému školiteli PharmDr. Petru Jílkovi, CSc. 

za velkou trpělivost a poskytnuté rady při vypracovávání bakalářské 

práce. 
 



 3 

OBSAH 

 
ÚVOD......................................................................................................... 5 

SOUHRN ................................................................................................... 6 

SUMMARY ................................................................................................ 6 

1 DEFINICE A ROZDĚLENÍ .................................................................. 7 

2 NORMÁLNÍ VAGINÁLNÍ FLÓRA ........................................................ 8 

3 PŮVODCE .......................................................................................... 9 

3.1 Candida albicans ................................................................................. 9 

4 PREDISPOZIČNÍ FAKTORY ............................................................ 11 

4.1 Těhotenství ........................................................................................ 11 

4.2 Hormonální kontraceptiva .................................................................. 12 

4.3 Diabetes mellitus................................................................................ 12 

4.4 Antibiotika .......................................................................................... 13 

4.5 Stravování .......................................................................................... 14 

4.6 Životní styl .......................................................................................... 14 

5 SYMPTOMY ...................................................................................... 16 

6 EPIDEMIOLOGIE .............................................................................. 17 

7 DIAGNOSTIKA .................................................................................. 18 

8 PREVENCE RVVK ............................................................................ 20 

8.1 Odstranění predispozičních faktorů ................................................... 20 

8.2 Správný způsob stravování podle Kraske, 1996 ................................ 20 

8.2.1 Potraviny povolené a vhodné ..................................................... 20 

8.2.2 Zcela nevhodné potraviny ........................................................... 21 



 4 

8.2.3 „Zlatá pravidla“ protiplísňové diety .............................................. 22 

8.3 Probiotika a prebiotika ....................................................................... 23 

8.4 Posílení imunitního systému .............................................................. 24 

8.4.1 Echinacea purpurea .................................................................... 24 

8.4.2 Propolis ....................................................................................... 24 

8.4.3 Rakytník řešetlákový ................................................................... 25 

8.4.4 Enzymy ....................................................................................... 25 

8.4.5 Vitamíny a minerály .................................................................... 25 

8.4.6 Česnek ....................................................................................... 25 

8.5 Autovakcíny ....................................................................................... 26 

8.6 Urinoterapie ....................................................................................... 27 

8.7 Aplikace jogurtu ................................................................................. 28 

9 ZAČAROVANÝ KRUH ...................................................................... 29 

ZÁVĚR ..................................................................................................... 30 

ZKRATKY ................................................................................................ 31 

POUŽITÁ LITERATURA .......................................................................... 32 

INTERNETOVÉ ZDROJE ........................................................................ 36 

 

 



 5 

ÚVOD 

Vulvovaginální kandidózy jsou velmi rozšířená a také značně nepříjemná 

gynekologická onemocnění. Často mohou vznikat jako důsledek různých 

základních chorob, při kterých dochází ke snížení imunity. Vyskytují se u žen 

v každém věku, zejména v reprodukčním. Toto onemocnění se stalo jedním 

z významných problémů současné gynekologické praxe z důvodu závažnosti 

kontinuálního růstu této nemoci v posledních několika letech. Rychle měnící se 

životní podmínky a životní styl oslabují imunitní systém a mohou vést 

k projevům kandidózy.  

V této práci bych chtěla poskytnout základní přehled problematiky 

vulvovaginálních kandidóz. Zaměřím se hlavně na rizikové faktory a prevenci 

kandidóz, ale zmíním se i o definici a rozdělení kandidóz, jejích původcích a 

symptomech. 
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SOUHRN 

Vulvovaginální kandidóza je běžné kvasinkovité onemocnění nejčastěji 

způsobené Candidou albicans. Tato kvasinka se v malém množství v těle 

vyskytuje a je za normálních podmínek v rovnováze s ostatními bakteriemi. 

Pokud ale dojde z různých příčin k oslabení imunitního systému, dochází k 

přemnožení kvasinek a k projevům kandidózy. Rizikovými faktory 

vulvovaginální kandidózy jsou např. těhotenství, hormonální antikoncepce, 

antibiotika, diabetes mellitus, stres a hygienické návyky. Každé oslabení 

imunitního systému může být rizikovým faktorem. Typickým příznakem 

kandidózy je úporné svědění v oblasti genitálu, tvarohovitý výtok a zarudnutí či 

opuchnutí této oblasti. Avšak uvedené příznaky se nemusí vždy projevit. 

Vulvovaginální kandidózy se dělí na akutní a rekurentní formu. Rekurentní 

forma je stále nevyřešeným problémem gynekologické praxe. Mezi důležité 

faktory prevence patří odstranění predispozičních faktorů, posílení imunitního 

systému a protikvasinková dieta. 

SUMMARY 

Vulvovaginal candidiasis is common fungal infection often caused by 

Candida albicans. This yeast occurs in the body in small amounts and it is in 

balance with other bacteria by usual conditions. Many factors can lead to 

weakened immune systems and when that happens, symptoms of candidiasis 

appear. The risk factors are pregnancy, hormonal contraception, antibiotics, 

diabetes mellitus, stress and hygienic habits. Every weakening of immunity can 

be risk factor. The typical symptom of candidiasis is persistent pruritus, cottage-

cheese-like discharge and erythema or labial swelling. However these 

symptoms needn’t to show. We can classify vulvovaginal candidiasis  into acute 

and recurrent form. Recurrent form is still pending issue of gynecological 

practice. Elimination of risk factors, revitalization of immune system and 

antifungal diet belong to important factors of prevention. 
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1 DEFINICE A ROZDĚLENÍ 

Vulvovaginální kandidózy (VVK) jsou infekce dolní části genitálního 

traktu u žen, způsobené kvasinkovitými organismy. Název „vulvovaginální 

kandidóza“ vznikl podle kvasinek rodu Candida, jež nemoc většinou způsobují, i 

když v poslední době se stále více prosazují i ostatní druhy kandid, tzv. non-

albicans Candida druhy. 

Kandidózy rozdělujeme na povrchové (formy postihující sliznice, kůži a 

její adnexa) a systémová onemocnění (orgánové infekce nebo kandidémie). Ve 

vztahu ke sliznicím jsou kandidy, zvláště C. albicans, převážně komenzálními 

mikroorganismy, u systémových infekcí projevují svůj patogenní potenciál jako 

oportunní patogeny (Špaček et al., 2004). Dále dělíme vulvovaginální kandidózy 

na akutní (AVKK) a rekurentní (RVVK). Ty mohou být dále klasifikovány 

v závislosti na přítomnosti všeobecně uznávaných vyvolávajících příčin jako 

primární či sekundární (Špaček et al., 1999). Nejčastější jsou formy primární. 

Primární sporadická AVVK a RVVK jsou idiopatické bez známé vyvolávající 

příčiny. RVVK je definována třemi nebo více mikrobiologicky potvrzenými 

atakami za rok (Fidel a Sobel, 1996; Zdolsek et al., 1995). Někteří autoři dávají 

frekvenci jejího výskytu do vztahu k antibiotické léčbě, tj. čtyři a více atak ve 

spojení s antibiotiky nebo tři a více epizod bez vztahu k antibiotické léčbě za rok 

(Ringdahl, 2000). Avšak tato definice nepočítá s řadou pacientek, jejichž 

frekvence výskytu nesplňuje uvedená kritéria pro zařazení do RVVK, ale 

jednotlivé ataky se pravidelně opakují ve frekvenci jedné až dvou za 12 měsíců 

po několik let. Tyto pacientky představují mezistupeň mezi sporadickou a 

rekurentní formou onemocnění (Špaček et al., 2003). Sekundární AVVK je 

přiřazována k atakám vaginálních infekcí vyskytujících se v těhotenství nebo při 

působení známých exogenních faktorů. Sekundární RVVK přichází v úvahu při 

nekorigovaném diabetu, imunosupresivní léčbě, hormonální substituční léčbě, 

ale i při AIDS (Špaček et al., 2006). 
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2 NORMÁLNÍ VAGINÁLNÍ FLÓRA 

V normální vaginální flóře je přítomno velké spektrum mikrobiálních 

druhů, které jsou závislé na poševním epitelu. Pochva poskytuje těmto 

mikrobům pro jejich růst vhodné fyzikální a chemické prostředí. Mikrobiální 

osídlení vytváří s poševní sliznicí ekosystém, který je v dynamické rovnováze. 

V jednom gramu poševního sekretu je obsažen až milión bakterií, 

představujících směs aerobních i anaerobních mikroorganismů (Svárovský, 

2003). Nejdůležitější součástí vaginální flóry je Lactobacillus vaginalis, který má 

přes 80 druhů. Některé fermentují v pochvě obsažený glykogen na glukózu, 

většina je schopna pouze fermentace glukózy a tvorbou kyseliny mléčné určují 

aciditu pochvy. Vzniklé nízké pH brání rozvoji lokální infekce. Pouze některé 

druhy laktobacilů jsou skutečnými komenzály (Mašata a Jedličková, 2002). 

Obranyschopnost pochvy ženy proti kandidové infekci je primárně 

založena na přirozené bakteriální flóře, zejména na působení laktobacilů. Svoji 

roli hraje také buněčná imunita a to zejména jako prevence infekce. Monocyty a 

lymfocyty zabraňují hluboké tkáňové invazi a systémové infekci. IgA je 

secernován v cervikálním hlenu jako odpověď na akutní kandidovou infekci 

(Roztočil, 2005). 

Působnost laktobacilů je vázána na dostatečnou produkci estrogenů, to 

znamená na fertilní období života ženy. Uprostřed menstruačního cyklu je 

poševní pH nejnižší a celý poševní ekosystém nejstabilnější. V premenstruu se 

pH mírně zvyšuje, nejvyšších hodnot dosahuje v průběhu menstruace. V tomto 

období je nejvyšší prevalence mikroorganismů v pochvě. Těchto vlastností 

laktobacilů se využívá i při léčbě a prevenci poševních infekcí (Svárovský, 

2003). 
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3 PŮVODCE 

Asi ze 150 známých druhů kandid pouze 17 se uplatňuje jako původci 

onemocnění u člověka (Tomšíková, 2006). Vedle dominantního výskytu 

kvasinky C. albicans, která odpovídá za 80-90% všech případů kandidové 

vulvovaginitidy, se zvláště u rekurentních forem setkáváme také s dalšími 

oportunními druhy kandid (Koďousek, 2003). Poslední dobou přibývá infekcí, 

které vyvolávají tzv. non C. albicans druhy. Jedná se zejména o C. glabrata, C. 

krusei, C. tropicalis, C. parapsilosis, C. guilliermondii aj. (Tomšíková, 2006). 

Překvapivé je i relativně hojné zastoupení pivní kvasinky Saccharomyces 

cerevisiae (Sobel et al., 1993). Tyto takzvané nonalbikantní druhy nelze 

opomíjet. Většinou vyvolávají poševní infekce rezistentní na běžnou léčbu 

(Mašata a Jedličková, 2002). 

3.1 Candida albicans 

Candida albicans (viz. obr.1) patří mezi tzv. anaskosporogenní kvasinky 

o velikosti asi 2-6 x 3-9 μm, které se rozmnožují hlavně pučením.  Jsou to 

dimorfní houby s kvasinkovou saprofytickou a vláknitou parazitickou fází (viz. 

obr.2). Dimorfismus je schopnost reverzibilně předcházet z jedné vegetativní 

formy ve druhou. Jedná se o významný virulentní faktor (Špaček et al., 2006). 

V lidském organismu se mohou vyskytovat v různých genotypických 

fázích (vegetativní a reprodukční, jež mohou probíhat i současně) (Fischerová, 

2000). Blastospory (kvasinková forma) je fenotypická forma, která se podílí na 

šíření a přenosu kandid. Tato forma je spojena s asymptomatickým osídlením 

pochvy. Germinující (pučící) kvasinky, které vytvářejí mycelia, způsobují 

symptomatické onemocnění. 

Podmínkou pro kolonizaci pochvy je adherence kandid na poševní epitel. 

Vyšší procento poševních infekcí vyvolaných C. albicans je vysvětlováno jejich 

lepší schopností adherovat na poševní epitel, než je tomu u nonalbikantních 

kmenů. Dalším možným faktorem je rozdílná receptivita poševního epitelu na 

adherenci kandid. Na virulenci kandid se podílejí i jejich proteolytické enzymy, 

toxiny a fosfolipáza (Mašata a Jedličková, 2002). 
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S těmito kvasinkami se můžeme setkat téměř všude, hlavně v teplém a 

vlhkém prostředí. Na rozdíl od jiných kvasinek bývá C.albicans součástí 

mikrobiální flóry gastrointestinálního a reprodukčního traktu asi u 1/3 žen a 

nevytváří žádné potíže. Jako patogen se projevuje oportunně a onemocnění 

vyvolá v případě oslabení či poškození ochranných bariér nebo při selhání 

ochranných mechanismů (Špaček et al., 2006).  

Candida albicans má značnou schopnost kolonizovat i invadovat 

různorodé tkáně hostitele. To, co výrazně přispívá k možnosti vyvolávat 

onemocnění, je morfofyziologická adaptace, která ji umožňuje obcházet nebo 

překonávat obranné mechanismy hostitele, včetně specifické protikandidové 

imunitní odpovědi (Li et al., 1998; Wang et al., 1998). Důsledkem je velmi pestrý 

klinický obraz kandidózy, který závisí na interakci imunitního systému (IS) 

hostitele v dané anatomické lokalitě a na virulenci daného kmene kvasinky 

(Špaček et al., 2004). 

 

 
Obrázek 1: Candida albicans pod mikroskopem (zvětšení 200x) vyrostlá na kukuřičném agaru 

(web contect.answers). Pseudohyfy (lineární vlákna), blastospory (nepohlavní spory vzniklé 

pučením), chlamydospory (silnostěnné odpočívající buňky vzniklé změnou části hyf) a shluky 

kvasinek. 
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4 PREDISPOZIČNÍ FAKTORY 

Mezi nejběžněji uváděné rizikové faktory pro vznik vulvovaginální 

kandidózy patří těhotenství, hormonální kontraceptiva, antibiotika, diabetes 

mellitus, imunosuprese např. při transplantaci, při léčbě cytostatiky, při AIDS, 

užívání kortikosteroidů, hygiena přehnaná nebo naopak nedokonalá, osobní 

návyky (výplachy, používání parfemovaných toaletních pomůcek), těsné 

syntetické spodní prádlo, 

4.1 Těhotenství 

plavání v chlorovaných bazénech, osobnost pacientky 

(zvýšená frekvence pohlavních styků,  promiskuita, pohlavně přenosné 

choroby) (Špaček et al., 2006), výživa a životní styl vůbec (stres, pohyb, 

obezita, přemíra alkoholu, léků a drog aj.). Velmi pravděpodobným faktorem, 

podílejícím se na recidivách může být aktivace rezervoárů kvasinek 

v gastrointestinálním traktu a v hlubších vrstvách vaginální tkáně, která 

následuje po úbytku nebo vymizení fyziologické flóry (zejména laktobacilů) 

kolonizující střevní trakt i vagínu (Hatala, 2002). 

Významný je i faktor sexuálního přenosu, který nebyl do nedávné doby 

plně akceptován (Hatala et. al., 2004). Je vhodné se po dobu léčení zdržet 

sexuálního styku a po léčbě používat prezervativ. 

Každé oslabení IS může být rizikovým faktorem pro vznik kvasinkových 

infekcí. Dokonce i vysoce aktivní imunitní systém může vést ke kvasinkové 

infekci, kdy přetrvávajícím zatížením je organismus oslabován, a kvasinky 

mohou proto snadněji zaútočit (Kraske, 1996). Také alergie oslabují organismus 

a vedou k usídlování bakterií. 

Přesný mechanismus účinku těchto rizikových faktorů zůstává 

neobjasněn (Čerešňáková, 1999). 

Vaginální nosičství kvasinek je častější v těhotenství a jejich výskyt 

narůstá s trváním gravidity (Hopsu-Havu et al., 1980; Morton a Rashid, 1977). 

Nejčastěji dochází k infekci ve III. trimestru, kdy je i nejvyšší rekurence 
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onemocnění vlivem vysokých hladin pohlavních hormonů. Příčina zvýšené 

prevalence tohoto onemocnění v těhotenství není známa. Vysoké hladiny 

estrogenů během těhotenství zvyšují obsah glykogenu v poševní výstelce. 

Tímto se zvyšuje nabídka glykogenu pro fermentaci a asimilaci kvasinek 

v poševním prostředí a přítomnost estrogenu zlepšuje adherenci kvasinek 

k poševnímu epitelu. To vše vytváří ideální podmínky pro přerůstání kvasinek. 

Tato infekce ohrožuje hlavně nezralé novorozence (Fischerová, 2000; Roztočil, 

2005). 

4.2 Hormonální kontraceptiva 

Vysoké dávky estrogenních preparátů vedou ke změně hormonálních 

poměrů a ty způsobují snížení acidity v pochvě. Acidita vede k nedostatečnému 

rozmnožování ochranných mléčných bakterií. Následkem jejich redukce se pak 

mohou patogenní kvasinky rozšířit (Kraske, 1996). Při vzniku infekce se 

předpokládá obdobný mechanismus jako v graviditě. Přesná úloha orálních 

kontraceptiv v predispozici k rozvoji symptomatické vaginální infekce jsou 

diskutabilní (Odds, 1988; Oriel et al., 1988). Většinou se jedná o práce staršího 

data, které dokazují zvýšení kolonizace kvasinkami z 20% až na 45% (Odds, 

1988). Jak však dokazují někteří autoři, kandidy jsou schopny reagovat i na 

velmi nízké hladiny pohlavních hormonů (White a Larsen, 1997). 

4.3 Diabetes mellitus 

U tohoto onemocnění se zvyšuje hladina cukru v krvi, protože se ve 

slinivce tvoří příliš málo inzulínu, který zajišťuje, aby bylo v krvi k dispozici stále 

vyrovnané množství cukru (Kraske, 1996). Diabetička se stává náchylná ke 

kvasinkové infekci, protože cukr silně napomáhá růstu kvasinek. 

Symptomatické infekce jsou četnější u neléčeného diabetu. Přesto tyto ženy 

nemívají rekurentní formu onemocnění. U některých žen s rekurentní formou 

prokážeme souvislost exacerbace infekce s přejídáním sladkostmi (Mašata a 

Jedličková, 2002). 
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4.4 Antibiotika 

Antibiotika narušují přirozenou rovnováhu v pochvě. Významný rizikový 

faktor představují širokospektrá antibiotika (tetracyklin, ampicilin a 

cefalosporiny), která napomáhají vzniku VVK. Antimikrobní preparáty redukují 

normální projektivní vaginální flóru, zejména vaginální laktobacily, a tím snižují i 

její přirozenou kolonizační rezistenci a umožňují růstu candid. V důsledku toho 

dochází k nerovnováze střevní mikroflóry (Špaček et al., 2003). 

 Dvě klinické studie popisují 2-3týdenní léčbě tetracykliny v nízkých 

dávkách zvýšení prevalence vaginálního nosičství z 10 na 30% (Caruso, 1964; 

Oriel a Waterworth, 1975). Zvyšující se výskyt vaginálního nosičství kvasinek 

pravidelně doprovází současný záchyt kandid z gastrointestinálního ústrojí. 

Postantibiotické přerůstání kvasinek je pravděpodobně výsledkem přítomnosti 

méně antagonistického prostředí, které za normálních okolností potlačuje růst a 

šíření kvasinek (Spinillo et al., 1999). I když ne všechny studie prokázaly vztah 

antibiotik k VVK. Zvýšená kolonizace kandidami jako následek pravidelné a 

opakované antibiotické léčby je ale popisována (Sobel, 1985; Spinillo et al., 

1999). 

Antibiotika tak představují významný iatrogenní faktor, který může 

napomoci rozvoji vaginitidy. To podporují praktické zkušenosti, kdy mnoho 

pacientek udává jako spouštěcí faktor a začátek rozvoje symptomů VVK 

předchozí nebo současný průběh antibiotické léčby. Rychlost nástupu příznaků 

VVK při perorální aplikaci antibiotických preparátů naznačuje vedle oslabení 

přirozených obranných mechanismů vaginální mikroflóry též možnost přímého 

stimulačního účinku antibiotik na proliferaci kvasinek (Sobel, 1985). Uvedený 

vztah mezi podáváním antibiotik a kvasinkovou infekcí pochvy je typický 

zejména pro akutní formu VVK. Nicméně právě antibiotická léčba může být 

startovacím momentem RVVK (Spinillo et al., 1999; Špaček, 2000). 
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4.5 Stravování 

Potraviny dnešní doby obsahují mnoho barviv, aromatických látek, 

konzervačních prostředků a emulgátorů. Nepřirozené substance zatěžují naše 

tělo a pozměňují střevní prostředí. Konzervační prostředky, které mají chránit 

potraviny před bakteriemi, neztrácejí ve střevě svojí účinnost. Poškozují střevní 

bakterie nezbytné pro trávení a pro ochranu před kvasinkami (Kraske, 1996). 

Pravidelná a nadměrná konzumace potravin s vysokým obsahem cukru a 

nedostatečná konzumace kysaných výrobků vede ve prospěch rozvoj ataky 

RVVK (Špaček et al., 2003). Vliv má také stravování v rychlých občerstveních, 

nedostatek času a klidu na trávení.  

4.6 Životní styl 

Používání těsného a syntetického oblečení zvyšuje teplotu a vlhkost. 

Ideální prostředí pro kvasinky. Je nutné se vyvarovat dlouhodobé vlhkosti 

v oblasti genitálu. Nepříznivě působí i delší a horké koupele nebo koupání ve 

stojatých vodách či bazénech- dezinfekční látky ničí přirozenou flóru v pochvě a 

tím umožňují osídlení kvasinkami (Kraske, 1996). Nevhodnými jsou i 

parfemované toaletní papíry, pěny do koupele, parfemovaná mýdla. 

Kolonizace penisu kandidami je u sexuálních partnerů kultivačně 

pozitivních žen až čtyřikrát častější (Rodin a Kolator, 1976). Rizikové jsou i 

některé sexuální praktiky jako např. pravidelný orální a anální sex, vysoká 

frekvence souloží (Hellberg et al., 1995; Spinillo et al., 1993). Na druhé straně 

je kultivační záchyt kvasinky na sliznici penisu popisován zhruba u 15 až 20% 

sexuálních partnerů žen trpících RVVK (Davidson, 1977). Rovněž nebyla 

zjištěna významná korelace mezi výskytem kvasinkové vaginitidy a počtem 

sexuálních partnerů (Ginter et al., 1992). Není tedy vyloučeno, že muži 

představují rizikový faktor v přenosu kandidové infekce. 

Na náš systém působí psychické krize a přetěžují naše tělo. Tělo je 

udržováno v neustálém napětí a nemá schopnost se uvolnit. Tomu se říká 

stres. Stres má za následek poruchy spánku, únavu, vyčerpání a tím též 
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oslabení IS. Člověk pak zahání stres sladkostmi, cigaretami, alkoholem a dává 

šanci kvasinkám (Kraske, 1996). 

Dalším rizikovým faktorem spojeným se životním stylem jsou alergie. Je-

li sliznice narušena alergizující látkou, mohou se na zaníceném místě snadno 

usadit kvasinky. Alergicky může působit latex (součást gumy při výrobě 

prezervativů), složky zvlhčovacího filmu na kondomech, lubrikační gely (Kraske, 

1996). 
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5 SYMPTOMY 

Příznaky vulvovaginální kandidózy bývají typické avšak nejsou pro toto 

onemocnění specifické. Infekce se projevuje zejména úporným svěděním 

v oblasti zevního genitálu, kde se nacházejí volná nervová zakončení, která 

zprostředkují vnímání pro svědění a bolest (Špaček et al., 2006). Může 

docházet k výtoku z pochvy, který je bělavý, hrudkovitý, strukturou i vzhledem 

připomíná tvaroh. Zevní genitál bývá zarudlý, může být i oteklý s bělavými 

povlaky v oblasti stydkých pysků. Dalším příznakem je pálení zhoršující se při 

močení, bolest při pohlavním styku (může být způsobena sníženou schopností 

vlhnout). 

Kvasinkové jedy mohou narušit produkci hormonů v těle, následkem 

čehož často polevuje u mužů a žen sexuální touha. Sexuální nezájem pak vede 

k nespokojenosti v partnerském vztahu, čímž se okruh problémů rozšiřuje. 

Útěcha je hledána v jídle, především ve sladkostech, a často, bohužel, i 

v alkoholu. Vydatný nadbytek uhlovodanů vyživuje patogenní kvasinky, čímž se 

frigidita prohlubuje. Začarovaný kruh se uzavírá (Kraske, 1996). 

Na chronickou neléčenou mykózu poukazují velké svraštělé suché 

pysky, které bývají po trvalém svědění rozškrábány. Pacienti bývají podráždění. 

Bez subjektivních potíží mohou být pacientky chronických forem, přítomnost 

plísní v pochvě nemusí vždy vyvolat klinické příznaky a u určitého procenta žen 

(10-15%) mohou být součástí fyziologické flóry (Hatala a Pokorný, 2000). 

Je nutné se ujistit zda se jedná o vaginální kvasinkovou infekci! Uvedené 

příznaky se nemusí vždy projevovat. 
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6 EPIDEMIOLOGIE 

VVK je nejběžnějším onemocněním pochvy a zároveň patří mezi 

nejčastější mykotická onemocnění vůbec. AVVK vzniká náhodně a během 

života se s ní setká většina žen. Alespoň jednou postihne přibližně 75% ženské 

populace (Berg et al., 1984; Kent, 1991). Odhaduje se, že z tohoto množství asi 

20 až 40% žen onemocní vaginální kandidózou nejméně dvakrát za život 

(Hurley, 1981). Přibližně 40% z nich bude mít jedno nebo více opakování 

(Hurley, 1981; Rudloff a Joels, 2003) a několik procent bude mít časté 

rekurentní epizody (Hurley, 1981). Uvádí se, že až 5% pacientek s primární 

sporadickou epizodou VVK přechází postupně do RVVK (Hurley ,1981a). 

Výskyt opakujících se epizod mykotických kolpitid vysvětlují v současné 

době dvě teorie: 

První považuje každou další ataku kandidové vaginitidy za opakující se 

vaginální reinfekci, druhá ji charakterizuje jako opakující se relaps po 

nedostatečné eradikaci kandid v pochvě při předcházející infekci. Vaginální 

reinfekce zahrnuje procesy, kterými C. albicans (předtím úplně eradikovaná 

z pochvy) je do pochvy znovu zanesena šířením z blízkého sousedství 

gastrointestinálního ústrojí nebo sexuálním přenosem (Sobel, 1996). 

Vaginální relaps je vysvětlován jako setrvalý stav, při kterém nejsou 

nikdy kandidy z pochvy úplně odstraněny a přežívají v pochvě trvale. Na 

nekompletní eradikaci kvasinek z pochvy se může podílet i převažující použití 

fungistatických antimykotik oproti látkám fungicidním. Svou roli hrají jistě dosud 

neodhalené poruchy lokální imunity (Špaček et al., 1999). 

Z hlediska současných poznatků lze říci, že se u většiny pacientek jedná 

spíše o relaps než o reinfekci (Špaček a Buchta, 2006). 

Výskyt plísní v lidském organizmu je ubikvitární (Roztočil, 2005). 
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7 DIAGNOSTIKA 

Neustále dochází k rozšiřování diagnostických možností, kromě 

klasických vyšetřovacích metod- kultivace, mikroskopického vyšetření (barvené 

preparáty, nativní preparát), cytologie, poševního pH a testu s KOH, se rozvíjejí 

i nové metody, jako je stanovení přítomnosti protilátek, průkaz antigenů, genů 

nebo nukleových kyselin. Při vyšetřování poševních výtoků se diagnostika 

částečně přesouvá z laboratoří do ambulancí (Mašata a Jedličková, 2002). 

Diagnóza VVK by měla být stanovena na základě anamnézy, klinického 

vyšetření a laboratorních testů (laboratorní vyšetření jsou vyhrazena spíše pro 

recidivující onemocnění a pro rozhodnutí sporných nálezů). Pozitivní kultivační 

nález (viz. obr.2) z pochvy může odrážet pouze kolonizaci a nelze ho použít 

jako jediný základ pro diagnózu. Diagnózu nelze též založit na subjektivním 

popisu symptomů pacientkou- často vede ke zbytečné léčbě (Mašata a 

Jedličková, 2002; Mašata, 2005). 

U většiny symptomatických žen můžeme diagnózu lehce stanovit na 

základě jednoduchého mikroskopického vyšetření vaginálního sekretu- 

hodnocení mikrobních obrazů (MOP). Vyšetření nativního preparátu může 

potrvdit přítomnost kvasinek a mycelií. Mikroskopické vyšetření sekretu po 

aplikaci 10% KOH je pro průkaz kvasinek senzitivnější než nativní preparát. 

Normální mikrobiální osídlení pochvy je možné do pH 4,5. Nad touto hranicí se 

nejedná o fyziologické osídlení pochvy. Při negativním mikroskopickém 

vyšetření je nezbytné provést kultivaci (Nickersonova, Sabouraudova půda). 

Kultivaci musíme vždy provést při rekurentní formě onemocnění. U většiny žen 

koreluje množství kvasinek se závažností příznaků infekce. U komenzálního 

osídlení je v pochvě přítomno pouze malé množství kvasinek. Správná 

diagnóza vyžaduje korelaci mezi klinickými nálezy, mikroskopickým vyšetřením 

a kultivací z pochvy. Další metodou s dobrou citlivostí je vyšetření barvených 

preparátů (podle Grama). Je možný průkaz kvasinkových antigenů komerčními 

latexovými testy. Tyto testy mají dobrou senzitivitu, ale proti standardnímu 

mikroskopickému vyšetření nepřinášejí větší výhodu (Mašata, 2005). 
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Obrázek 2: Candida albicans na krevním agaru 

(web labmed) 
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8 PREVENCE RVVK 

U žen s rekurentní formou onemocnění je velkým problémem trvalé 

vyléčení a úspěšnost léčby závisí na mnoha faktorech. Neúspěch léčby může 

záviset na nedostatečné spolupráci pacientky (např. předčasné vysazení léků 

při ústupu symptomů onemocnění), ale i přítomnosti některých predispozičních 

faktorů. Proto se hledají alternativní terapeutické a preventivní možnosti 

k zabránění či snižování rekurencí těchto onemocnění. Slibné se zdají práce 

týkající se podpory imunitních reakcí  (autovakcíny, polymikrobiální vakcíny), 

dále práce referující o vysokém procentu úspěšnosti prodlouženou (šesti a více 

měsíci) profylaktickou léčbou systémovými triazolovými preparáty, poslední 

dobou se pozornost zaměřuje i na tzv. probiotika a prebiotika (Hatala, 2002). 

 

8.1 Odstranění predispozičních faktorů 

Je nutné se zbavit predispozičních faktorů, které může pacientka sama 

ovlivnit. Jako dodržování tělesné hygieny, vyvarování se zvýšené dlouhodobé 

vlhkosti v oblasti rodidel, nošení těsného a syntetického spodního prádla, 

koupání- horká vana či koupání v přírodních vodách, zvýšit hygienu po 

pohlavním styku. 

8.2 Správný způsob stravování podle Kraske, 1996 

Léčení kvasinkového onemocnění musí být vždy doplněno 

protiplísňovou dietou, při které z jídelníčku vymizí především všechny sladkosti 

a bílá mouka. Základem jsou celozrnné potraviny, čerstvá zelenina a saláty. 

Protiplísňová dieta je založena na plnohodnotné stravě. Nevhodné jsou 

potraviny, které obsahují konzervační látky, aromatické látky a barviva. 

8.2.1 Potraviny povolené a vhodné 

Čerstvá zelenina podle ročního období a saláty z ní: 

artyčoky, avokádo, brambory, brokolice, celer, cibule, cuketa, čekankové puky, 

černý kořen, červená řepa, česnek, čínské zelí, fazole, fenykl, chřest, karotka, 

kedlubna, křen, lilek, listový salát, mangold, mrkev, okurky, olivy, paprika, 
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pažitka, polníček, pórek, rajčata, ředkev, ředkvičky, řeřicha, sója, sójové 

výhonky, špenát, topinambury, zelí 

Houby 

houbičky shiitake, hřiby, křemenáče, lišky, smrže, václavky, žampiony 

Ovoce 

citróny, grepy, hrušky kyselé, jablka kyselá 

Koření 

bylinky, hořčice (velmi ostrá), křen, pepř, skořice, sůl, majoránka, ocet, tymián, 

vanilka 

Živočišné produkty 

jogurt s živými kulturami, maso (kromě vepřového), mléko, mořské plody, 

podmáslí, ryby, sýry, tvaroh, vejce, želatina 

Obilí 

celozrnné výrobky, chléb kynutý droždím, chléb z kvasu, jáhly, pohanka 

Nápoje 

čaj lapacho (čaj Inků), čaj maté, čaje (kromě ovocných čajů), minerální vody, 

zeleninové šťávy 

Oleje a tuky 

za studena lisované a nerafinované čisté margaríny, rostlinné oleje 

Semena a ořechy 

burské oříšky, dýňová semena, kešu ořechy, kokosové ořechy, lískové oříšky, 

sezamová semena, slunečnicová semena, vlašské ořechy 

Sladidla

8.2.2 Zcela nevhodné potraviny 

 

mléčný cukr, (umělé sladidla - aspartam, acesulfam, cyklamát, sacharin) 

Sladkosti 

cukr (bílý, hnědý, práškový, krystalový), cukrovinky, hroznový cukr, kandys 

(řepný cukr), koláče, med, ovocný cukr - fruktóza, pudinkový prášek, sirup, 

sušené ovoce, sušenky, třtinový cukr, umělé sladidla sorbit a xylit, výrobky s 

cukrem, výrobky z instantního kakaa 

Ovoce 

sladké druhy jako banány, hrozny, mandarinky, broskve, kompoty, 

koncentrované šťávy (z jablek, hrušek), konzervované ovoce, džemy 
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Zelenina 

konzervovaná zelenina, hotové výrobky z brambor, kečup přislazený cukrem, 

sójová omáčka přislazená cukrem 

Živočišné produkty 

marinované pokrmy, ovocné jogurty, pokrmy obsahující cukr, mouku a 

konzervační látky, pokrmy s omáčkami a panádami 

Obilí 

bílé mouky, loupaná rýže, obilné klíčky, přípravky na zhušťování omáček, 

těstoviny z bílé mouky 

Nápoje

8.2.3 „Zlatá pravidla“ protiplísňové diety 

 

alkoholické nápoje (s výjimkou velmi suchého vína), instantní a všechny 

slazené čaje, limonáda a coca-cola 

 Na prvním místě se v jídelníčku nachází zelenina a saláty - čerstvé nebo 

šetrně podušené, podle sezónní nabídky.  

 Vyhnout se konzervám všeho druhu.  

 Jíst často bílé a kysané zelí, cibuli a pórek, ředkev a ředkvičky, česnek, 

křen a ostrou hořčici, podmáslí a přírodní jogurt - to jsou vyhlášení 

"nepřátelé" kvasinek.  

 Zříct se cukru a všech jídel, ve kterých je obsažen, bílé rýže a všech 

výrobků z bílé mouky.  

 Občas si pro změnu připravit jídla z celozrnného obilí, ne však každý den 

(celozrnné obilí působí kyselinotvorně).  

 Zeleninu a saláty důkladně očistit- zabrání se tak nové infekci.  

 Zeleninu připravovat šetrným způsobem, aby se zachovaly vitaminy, 

minerály a jiné zdravé látky, které obsahuje. Používat tedy metody jako 

je dušení, vaření v páře, ohřívání ve varných sáčcích nebo v keramickém 

nádobí.  

 Jako koření používat čerstvé bylinky, solí šetřit.  

 Pít v dostatečném množství minerální vodu, čerstvě připravené 

zeleninové šťávy, bylinkové čaje, čaj lapacho a maté. Co nejméně kávu 

a černý čaj, neboť oba nápoje jsou silně kyselinotvorné. 
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8.3 Probiotika a prebiotika 

Podpůrná léčba probiotiky a prebiotiky ovlivňující složení a aktivitu 

vaginální a střevní fyziologické mikroflóry nabízí dostupnou a prospěšnou léčbu 

a prevenci infekčních kolpitid u gynekologických pacientek (Hatala, 1/2002). 

Probiotika slouží k preventivní možnosti snižování rekurencí. Jsou to živé 

bakterie (nejznámější jsou laktobacily a bifidobakterie), chápané buď jako 

potravinové doplňky v jogurtu a v zakysaných mléčných výrobcích nebo jako 

živé lyofilizované bakteriální kultury ve formě vaginálních tablet, které se 

osvědčily jako doplňující léčba s antibiotiky a chemoteraupetiky při 

opakovaných specifických i nespecifických vaginálních infekcích. Předností 

probiotických preparátů je také jejich regulační působení udržující bakterie i 

kvasinky v roli přirozeného nepatogenního osídlení (Hatala, 1/2002). 

Probiotika dávají tělu šanci, aby se samo dokázalo s nemocí vypořádat. 

Stimulují imunitní systém tím, že zlepšují funkci mikrofágů, B- a T-lymfocytů 

(web celostimedicina, 1). 

Prebiotika jsou syntetické nestravitelné potravinové doplňky, které 

stimulují růst a množení laktobacilů v tlustém střevě, a tím obnovují jeho 

normální funkci a brání nežádoucímu pomnožení bakterií a kvasinek (Hatala, 

1/2002) Vyskytují se v mnoha potravinách rostlinného původu (česnek, cibule, 

obiloviny, banány, aj.) nebo se vyrábějí průmyslově (Hatala, 7/2002). 
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8.4 Posílení imunitního systému 

K většině hub je lidský organismus přirozeně imunní. Všeobecně se má 

zato, že v obraně proti systémové kandidóze hrají úlohu fagocyty, zejména 

neutrolily, které se podílejí na eliminaci kvasinek (Domer a Lehrer, 1993; 

Vasquez-Torres a Balish, 1997). Naproti tomu úloha specifické imunity, ať už 

lymfocytů T, nebo protilátek, není přesně stanovena a názory různých autorů 

jsou rozporné (Ashman, 1998; Bistoni et al., 1993; Casadevall, 1995). 

V souvislosti s rekurentní vulvovaginální kandidózou bývá zmiňována 

alergická dispozice pacientek. Pravidlem bývá zjištěná vystupňovaná humorální 

imunitní reaktivita (zvýšené hladiny IgG, IgA, IgE) a defektní buněčná imunitní 

odpověď zprostředkovaná T-lymfocyty (web zdrava-rodina, 2). 

Nejlepším řešením zůstává posilovat imunitu cíleně a komplexně- 

stravou, cvičením  a zdravým životním stylem (web doktor-zdravi). 

8.4.1 Echinacea purpurea 

Jedná se o rostlinu s řadou léčivých účinků, z nichž nejvýznamnější je 

její vliv na posilování imunity organizmu. Aktivuje granulocyty, které pohlcují či 

zneškodňují původce infekcí. Díky tomu vykazuje Echinacea silnou 

antibiotickou aktivitu a působí proti bakteriím i virům. Je obzvláště vhodná jak k 

preventivnímu používání

8.4.2 Propolis 

, tak již i v průběhu onemocnění a při rekonvalescenci 

(web doktor-zdravi). 

Jde o včelí produkt, který včely sbírají z pupenů a z kůry stromů. Propolis 

vyniká komplexním složením – zahrnuje celou řadu vitaminů a minerálů, 

flavonoidy, mastné kyseliny, těkavé oleje, taniny a pyly. Tyto látky jsou schopné 

stimulovat imunitní systém, působí antibakteriálně, antivirově, protizánětlivě a 

antioxidačně (web doktor-zdravi). 

http://www.doktor-zdravi.cz/lekarna/anti-aging-potraviny-id4955.html�
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8.4.3 Rakytník řešetlákový 

Rakytník je bohatým zdrojem vitaminu C a dalších biologicky aktivních 

složek, které zlepšují obranyschopnost organismu

8.4.4 Enzymy 

 (web doktor-zdravi). 

Léčebným metodám pomocí enzymů se říká enzymoterapie. Enzymy 

urychlují a řídí všechny biochemické děje v organizmu. Přípravky na bázi 

systémové enzymoterapie působí příznivě na krev, otoky, proti bolesti, mají 

protizánětlivý účinek a výrazně podporují imunitu (web doktor-zdravi). 

8.4.5 Vitamíny a minerály 

Nezbytnými vitamíny (vit.) v obraně imunitního systému je vit. C, vit. A, 

vit. skupiny B, vit.E a z minerálů zinek, selen, železo a vápník (web doktor-

zdravi). 

8.4.6 

Při potlačování kandidy je výborný česnek nebo alespoň česnekové 

tablety díky silnému protihoubovému účinku (web zdravi4u, 1). 

Česnek 

http://www.doktor-zdravi.cz/lekarna/videointerview-tema-mohou-vitaminy-skodit-id5247.html�
http://www.doktor-zdravi.cz/lekarna/jidlem-proti-bolesti-id5072.html�
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8.5 Autovakcíny 

Autovakcíny jsou očkovací látky vyrobené z bakteriálních kmenů 

izolovaných u pacienta nejlépe v době akutního průběhu onemocnění. Jedná se 

tedy o individuální injekce, které jsou vhodnou léčbou pro některé pacienty 

trpící chronickými gynekologickými infekcemi (VVK). Mají "imunomodulační" 

účinek (pozitivní vliv na imunitní systém člověka) a nabízejí tím ochranu před 

stále se vracejícím infekcím. Zhotovují se autovakcíny perorální, injekční a 

nosní kapky (web leklab, 1; web symbinatur). 

V některých případech je vhodné vakcínu obohatit o kmen, který se při 

odběru nepodařilo zachytit. V takových případech je možno použít tzv. zásobní 

kmeny (Stock kmeny). Stock kmeny jsou zásobní kmeny, které jsou 

připravovány z bakteriálních kmenů běžně se vyskytujících v populaci (web 

leklab, 2; web leklab, 1). 

Léčebný efekt autovakcín závisí na mnoha faktorech. Od správné 

indikace, složení, přípravy a volby formy vakcíny až po vhodné individuální 

dávkování (web zdrava-rodina, 1). 

Je třeba se důsledně léčit až do dosažení zřetelně zlepšeného nebo 

stabilního zdravotního stavu. Ošetřování autovakcínami sice vyžaduje vytrvalost 

a jistou disciplínu, ale nabízí za to dobré vyhlídky úspěchu (web symbinatur). 
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8.6 Urinoterapie 

Urinoterapie je znovuobjevená metoda využívající k prevenci a léčbě 

nemocí vlastní moč. Tuto preventivní a léčebnou metodu používá lidstvo 

odnepaměti (např. při řezném poranění se vlastní moč běžně používala k 

vymytí a dezinfekci rány). Moderní způsoby léčby a předsudky tuto účinnou 

metodu úplně vytlačily. Soudobé vědecké výzkumy zdůvodňují léčebné 

působení opětovného použití uriny principem homeopatie- léčení podobného 

podobným  (web celostnimedicina, 2; web sweb, 2). 

Moč je přesným obrazem stavu organismu, protože vzniká z krevní 

plazmy jako produkt látkové výměny v lidském těle, které se účastní všechny 

orgány, krev a každá tělesná buňka. Koluje v našich cévách, ledviny ji přefiltrují 

a do uriny se vyloučí většina látek, které v daném okamžiku naše tělo 

nepotřebuje. Jsou v ní obsažené vitamíny, hormony, proteiny, aminokyseliny, 

glukóza, minerály i stopové prvky a množství dalších jednoduchých i složených 

látek, potřebných pro fungování našeho organismu. Všechny složky uriny 

nebyly dosud objeveny. Kromě nutričních substancí jsou v urině také 

antibakteriální, antivirové, antimykotické a protirakovinné látky. Proto nese 

informaci také o všech deformacích, probíhajících i nastávajících chorobných 

procesech, ale i místech dysfunkcí (web celostnimedicina, 2; web sweb, 2). 

Podstatné při urinoterapii je zvláště to, že urina neléčí jen určitý 

postižený orgán, ale ozdravuje organismus jako celek, nemá nežádoucí vedlejší 

účinky a netoxikuje organismus zanášením zbytky po lécích. Urinoterapie má 

svá pravidla, je nutné změnit svou životosprávu a hlavně jídelníček. Mimořádné 

účinky má kombinace urinoterapie s hladověním, kdy se očista organismu 

značně prohlubuje. Ranní moč je nejúčinnější (web sweb, 2). 

K léčení se používá vlastní moč "pacienta" různými způsoby, především 

ale formou pití. Při kandidóze v pochvě je potřebné několikrát denně provádět 

výplachy odpařenou urinou pomocí balónkového klystýru (web sweb, 1). 

http://www.sweb.cz/urinoterapie/u_kandidoza.htm�
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8.7 Aplikace jogurtu 

 

Aplikace jogurtu do pochvy působí jako úleva a prevence proti 

kvasinkám. Jogurt se získá kysáním mléka jogurtovou kulturou s obsahem 

Lactobacillus bulgaricus a Streptococcus thermophilus, jogurt tedy obsahuje 

živou mikroflóru. K aplikaci do pochvy se hodí bílý jogurt, neochucený bez cukru 

(web doktorka). 

9 
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ZAČAROVANÝ KRUH 

 

 

Obrázek 3: Pokud není nadměrný růst kandidy včas a správně rozpoznán a náležitě léčen, 

může mít za následek roztočení "bludného kruhu". Velké množství kvasinkových bakterií 

může oslabit imunitní systém, který normálně chrání tělo před škodlivými původci nemoci. Je-

li tento proces dlouhodobý, může se imunitní systém vyčerpat a připravit tak půdu 

závažnějším degenerativním procesům. Chronické oslabení imunitního systému kandidou a 

dalšími parazity může "otevřít dveře" rakovině a syndromu AIDS. Z tohoto úhlu pohledu by 

nemělo být nadměrné bujení kandidy bráno na lehkou váhu (web zdravi4u, 2): 
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ZÁVĚR 

Výskyt kvasinkových infekcí celosvětově stoupá, rozšiřují se 

diagnostické možnosti a provádějí se rozsáhlé výzkumy. Hlavním problémem 

však zůstává nepřesné stanovení diagnózy a s tím spojená neefektivní léčba, 

dále neúplná spolupráce ze strany pacientky, přítomnost rizikových faktorů, ale i 

nasazení léčby samotnou pacientkou v podobě volně prodejných léků, která se 

domnívá, že trpí právě kvasinkovou infekcí. A kandidózy tak dále představují 

stále zvětšující se problém, hlavně rekurentní forma tohoto onemocnění a léčba 

je stále problematická. 

Cílem mé bakalářské práce bylo poskytnout základní přehled rizikových 

faktorů a prevence vulvovaginálních kandidóz. 
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ZKRATKY 

VVK  -vulvovaginální kandidóza 

AVVK  -akutní vulvovaginální kandidóza 

RVVK  -rekurentní vulvovaginální kandidóza 

C.  -Candida 

IS  -imunitní systém 

Vit.  -vitamín 

IgA  -imunoglobulin třídy A 

IgE  -imunoglobulin třídy E 

IgG  -imunoglobulin třídy G 
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