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1 Úvod 
V této práci se zabýváme problematikou rekurentní vulvovaginální kan-

didózy (dále jen RVVK). Patří k nejčastějším vaginálním infekcím, postihující 

miliony žen po celém světě. Zatímco asi 75% žen prožije za svůj život jednu 

epizodu této nemoci, 3-5% z těchto žen bude mít následně zkušenost 

s rekurentní formou vulvovaginální kandidózy (dále jen VVK) (Clancy a 

kol.;1999). 

Pro rekurentní kvasinkovou infekci jsou charakteristické stále se opaku-

jící epizody kandidóz s meziobdobím bez symptomů. Často jsou jednotlivé epi-

zody způsobeny jiným kmenem Candida albicans.  Přes množství klinických 

studií a testů není dosud uspokojivě vyřešen problém příčiny relapsů těchto in-

fekcí. Největším problémem zůstává léčba tohoto onemocnění. Zatímco terapie 

symptomů u akutních atak VVK nepředstavuje velký farmakoterapeutický pro-

blém, optimální léčba rekurentní formy není dosud dořešena. 

Cílem této práce je zhodnocení internetové diskuze z hlediska „efektiv-

nosti“ dnešní léčby dyskomfortu a samotného onemocnění RVVK. Data zpraco-

vaná v této studii byla získána z internetové diskuze na serveru www.doktor-

ka.cz a to v období od 22. 6. 2000 do 12. 12. 2007. Diskuze probíhala na téma: 

kvasinky, candidóza, mykóza. Hodnocenou skupinou byly ženy, které měly, ne-

bo mají zkušenost s VVK. Do diskuze se nijak nezasahovalo, pouze se statis-

ticky zpracovala získaná data. Zaměřili jsme se zejména na informace o způso-

bu získání dyskomfortu, léčbě dyskomfortu a RVVK, přidružených infekcích a 

dalších okolnostech souvisejících s dyskomfortem.  

Získaná data jsme hodnotili v deseti kritériích. Po rozdělení dat do těch-

to kritérií jsme provedli statistické vyhodnocení a pro lepší přehlednost jsme 

vytvořili grafy znázorňující relativní počty jednotlivých položek.  

Nakonec jsme výsledky shrnuli do přehledných tabulek. V závěru jsme 

zdůraznili registrovaná léčiva v ČR, potravní doplňky a opatření, které nám vy-

cházeli jako nejlepší v poměru pomáhající – selhávající při léčbě dyskomfortu a 

nejuváděnější k přispění úplného vyléčení RVVK.     
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2 Souhrn 
V této práci jsme se zabývali problematikou rekurentní vulvovaginální 

kandidózy. Dodnes neexistuje dostatečné vysvětlení etipatogeneze této nemoci 

a vyřešení otázky její léčby.  

Za nejčastější etiologii dnes považujeme opakovanou antibiotickou léč-

bu, užívání hormonální kontracepce, poruchy imunitního systému, nepřiměře-

nou sexuální aktivitu a hyperglykémii. Lékem první volby jsou azolové deriváty. 

Tyto přípravky úspěšně léčí akutní ataky VVK, ale neřeší problém rekurence.  

Záměrem této práce bylo statistické zpracování dat získaných z diskuze 

probíhající na serveru www.doktorka.cz. Zaměřili jsme se na údaje týkající se 

infekce VVK. Nejvíce nás zajímala léčba dyskomfortu a RVVK. Cílem bylo nale-

zení nejuváděnějších registrovaných léčiv v ČR, potravních doplňků a opatření 

pomáhajících nebo selhávajících při léčbě dyskomfortu a RVVK. Z výsledků 

jsme vytvořili přehledné grafy a tabulky. V závěru jsme zdůraznili registrovaná 

léčiva v ČR, potravní doplňky a opatření, které podle našich výsledků byly nejú-

spěšnější v poměru pomáhající – selhávající při léčbě dyskomfortu.     

Souhrn výsledků:  

Jako nejlepší registrovaná léčiva v ČR v poměru pomáhající – selháva-

jící při léčbě dyskomfortu byla: nystatin s poměrem 6:1, boraxové globule 

s poměrem 3:1 a léčiva obsahující mikroorganismy s poměrem 3:2. Jako nej-

lepší potravní doplňky v poměru pomáhající – selhávající při léčbě dyskomfortu 

byly: potravní doplňky vyrobené z propolisu s poměrem 3:1, užívání bylinných 

extraktů s poměrem 17:10 a potravní doplňky obsahující výtažky z citrusových 

plodů s poměrem 3:2. Jako nejlepší opatření v poměru pomáhající – selhávající 

při léčbě dyskomfortu byla: aplikování urinoterapie s poměrem 3:0, vysazení 

hormonální kontracepce s poměrem 7:2 a česnek podávaný orálně i intravagi-

nálně s poměrem 2:1.  

Registrovaná léčiva, potravní doplňky a opatření, která byla nejuvádě-

nější k přispění úplného vyléčení RVVK: registrovaná léčiva a potravní doplňky 

obsahující mikroorganismy (22 příspěvků; 15,6%), dietní opatření (20 příspěv-

ků; 14,2%) a používání bylinných extraktů (9 příspěvků; 6,4%). 

http://www.doktorka.cz/�
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3 Abstrakt 
In this study we have been dealing with the problems of recurrent vul-

vovaginal candidiasis. To this time the etipatogenesis of this illness hasn´t been 

explained and the question of the cure hasn’t been resolved.   

Among the most frequent etiologies we consider repeated antibiotic 

therapies, contraceptive usages, the disfunctious of the immune system, impro-

per sexual activities and hyperglycemia. The first obvious healing methods are 

azol derivatives. These devices can be progressively helpful in getting on with 

the acute attacks of VVC, but they don´t mean the solution of recurrence at all. 

The object of this study is the statistical elaboration of the data required 

from the discussion on server www.doktorka.cz. We have been specialized in   

information related with infection vulvovaginal candidiasis. We have been inter-

ested in the therapy of the vaginal discomfort and recurrent vulvovaginal candi-

diasis. The aim of the work has been to find the most representative pharma-

ceuticals registers in the Czech Republic, food accessories and precaution 

which help or fail in the treatment of vaginal discomfort and recurrent vulvova-

ginal candidiasis. The results are recapitulated in data graphs and tables. The 

conclusion accentuated the pharmaceuticals, food accessories and precaution 

which are the best in treatment of vaginal discomfort and recurrent vulvovaginal 

candidiasis.   

Result summary: 

As the best pharmaceuticals registries in the Czech Republic in success 

- bad success ratio in treatment of vaginal discomfort were: nystatinum with ra-

tio 6:1, globulus cum natrio tetraborico with ratio 3:1 and pharmaceuticals with 

microorganisms with ratio 3:2. As the best food accessories in success - bad 

success ratio in treatment of vaginal discomfort were: food accessories produc-

tion from propolis with ratio 3:1, usage herb extracts with ratio 17:10 and food 

accessories with fruits extracts citrus with ratio 3:2. As the best precautions in 

success - bad success ratio in treatment of vaginal discomfort were: application 

urinotherapy with ratio 3:0, stop taking oral contraceptive pills with ratio 7:2 and 

garlic usage orally or intravaginally with ratio 2:1. 

The most representative pharmaceuticals registries in the Czech Re-

public, food accessories and precaution which help with the treatment of recur-

http://www.doktorka.cz/�
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rent vulvovaginal candidiasis were: pharmaceuticals and food accessories with 

microorganisms (22 mentions; 15,6%), dietary precaution  (20 mentions; 14,2%) 

and usage herb extracts (9 mentions; 6,4%). 
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4 Teoretická část 

4.1 Rekurentní vulvovaginální kandidóza 

4.1.1 Charakteristika 
Rekurentní vulvovaginální kandidóza je celosvětové onemocnění posti-

hující miliony žen, patří mezi nejběžnější vaginální infekce. Vulvovaginální kan-

didóza je nejčastějším důvodem návštěvy gynekologických ambulance (Buchta 

a kol.; 2008). Přibližně 75% žen v reprodukčním věku má za život zkušenost 

s jednou epizodou VVK, některé z těchto žen budou mít následně zkušenost 

s rekurentní formou tohoto onemocnění.  

 Rekurentní infekcí myslíme kandidózu, které se objeví nejméně čtyřikrát 

za rok nebo třikrát za rok bez souvislosti s antibiotiky. Incidence RVVK není 

přesně známá, předpokládá se okolo 5%, některé studie uvádějí až 8% žen v 

reprodukčním věku (Sobel; 2003). Přes mnoho klinických studií a testů není 

dodnes určena příčina rekurence.  

4.1.2 Epidemiologie a etiologie  
V současnosti existuje několik teorií vysvětlujících opakování akutních 

epizod u žen s RVVK. První teorie předpokládá jakýsi pool mikroorganismů 

v gastrointestinálním traktu, z něhož dochází k reinfekci. Druhá předpokládá 

přetrvání kolonizace malým počtem kandid i po léčbě, ty se časem pomnoží a 

vyvolají novou epizodu. Třetí vysvětluje ataky přenosem od sexuálních partne-

rů. Čtvrtá považuje za příčinu kandidózu způsobenou kvasinkami rezistentními 

k léčbě (Fidel a kol.; 1996).  

Nejdiskutovanějším důvodem rekurence je kandidóza, která je způso-

bena kvasinkami rezistentními k léčbě. Studie z roku 1993 ukazuje, že žádný 

z více než 250 kmenů Candida albicans není rezistentní k léčbě ketokonazo-

lem, itrakonazolem a clotrimazolem. (Fong; 1993). Azolové deriváty jsou první 

volbou léčby u vaginóz. Za druhy kandid rezistentních k léčbě se považují tzv. 

non albicans druhy. Mezi ně patří Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida 

pseudotropicalis a Candida krusei. Tyto výše zmíněné druhy se stále více obje-

vují jako příčina vaginóz. V roce 1988 to bylo 9,9% výskytu a v roce 1995 už 

17,2% (Ringdahl; 2000). Studie in vitro prokazují že azolová léčiva jako klotri-
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mazol, mikonazol, ketokonazol a další nejsou efektivní pro léčbu non albicans 

druhů. Největší komplikací u léčby infekcí způsobených Candida glabrata je 

jejich přirozená rezistence k terapii pomocí azolových derivátů (Fidel a 

kol.;1999). Nevhodná léčba může způsobit perzistující infekci, která se může 

později chybně diagnostikovat jako rekurentní.  

4.1.3 Predispoziční faktory RVVK 
Antibiotika jsou často příčinou vzniku dyskomfortu. Méně často jsou an-

tibiotika spojována se vznikem rekurentní infekce. Použití antibiotik snižuje 

ochrannou mikroflóru vulvy a vaginy a umožňuje tím kolonizaci kandidou. Riziko 

propuknutí dyskomfortu se zvyšuje s délkou užívání antibiotik, ale nesouvisí s 

užitím konkrétních antibiotik.  

Občas ženy uvádějí jako příčinu vzniku dyskomfortu užívání hormonální 

kontracepce. Mnoho studií uvádí hormonální kontracepci jako predispoziční 

faktor VVK (Koukalová a kol.; 2001, Ringdahl; 2000, McCourtie a kol.; 1984) 

Také užití spermicidních krémů a gelů zvyšuje náchylnost k  vaginózám díky 

změnám ve vaginální flóře a díky zvyšování schopnosti adheze kandid 

k vaginálnímu epitelu (Ringdahl; 2000).  

Studie z roku 2007 ukazuje na nerovnováhu pohlavních hormonů u žen 

s chronickou vulvovaginální kandidózou. Byly studovány ženy s prokázanou 

RVVK. U těchto pacientek byla zjištěna statisticky významně nižší hladina pro-

gesteronu oproti kontrolní skupině žen. V závěru studie autoři tuto abnormalitu 

uvádí jako možnou příčinu RVVK. (Buchta a kol., 2007).   

Akutní epizody VVK často propukají v těhotenství a během luteální fáze 

menstruačního cyklu, kdy je zvýšená hladina estrogenů. (Fidel a kol.; 2000). 

Předpokládali jsme, že ženy náchylné k RVVK můžou mít porušený 

imunitní systém. Můžeme uvažovat o celkové dysbalanci imunologických para-

metrů a to jak buněčné, tak humorální imunity. Z tohoto pohledu se dá říci, že 

na patogenezi RVVK se jen minimálně uplatňuje systémová imunita. Naproti 

tomu dysbalance lokální slizniční imunity je velmi významným faktorem spolu s 

hormonální situací. Výsledky studie Jílka a kol. (2005) ukazují zvýšení hladin 

IgM, mírné zvýšení hladin IgG , snížení hladin IgA a významné snížení hladin 

IgE u pacientek s RVVK (Jílek; 2005). V závěru ovšem nedokázali jednoznačně 

říct, zda porucha lokální slizniční imunity hraje úlohu u vzniku vulvovaginální 
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kandidózy. Podobné výsledky publikuje i Fidel v článku z roku 2002. Zatímco při 

orální kandidóze se na obraně jednoznačně podílí lokální slizniční imunita i sys-

témová imunita. U VVK se nedá jednoznačně říct, zda lokální slizniční imunita 

hraje významnější roli (Fidel; 2002). 

Pocení doprovázející nošení těsného spodního prádla zvyšuje lokální 

teplotu a vlhkost v intimních partiích, což může predisponovat k infekcím (Patel 

a kol.; 2004). Mechanické dráždění vulvovaginální oblasti oblečením nebo při 

pohlavním styku může také způsobit propuknutí dyskomfortu v již kolonizova-

ných místech. Jedna studie prokazuje spojitost mezi častým pohlavním stykem 

a RVVK. (Ringdahl; 2000). Také desodorující spreje, naparfémované toaletní 

papíry a pěna do koupele mohou být vyvolávajícím momentem (Newton a kol.; 

2004). 

Onemocnění diabetem je také zahrnuto mezi predispoziční faktory. Dů-

vodem je zde častější kolísání glykémií, které mohou způsobit vyšší schopnost 

adheze kandid k vaginálnímu epitelu. (Ringdahl; 2000) 

Role sexuálního přenosu je sporná. Jedna studie ukázala u 48 % žen 

s prokázanou RVVK  identické kandidové kmeny u nich i u jejich sexuálních 

partnerů. (Fong; 1992). Na druhé straně lokální ani orální léčba sexuálních 

partnerů žen s RVVK ketokonazolem nemá efekt na četnost infekcí. Žádné kli-

nické zkoušky neprokázaly, že léčba sexuálního partnera zabrání RVVK u žen.  

Ve skutečnosti může být příčin RVVK mnoho. Jednotlivé faktory se mo-

hou sčítat a tvořit tak větší riziko vzniku rekurence. Jedním z těchto faktorů mo-

hou být i změněné hladiny iontů Ca, Mg, Zn a Fe v séru. Studie z roku 2005 

prokázala významně snížené hladiny Ca, Mg a Zn v séru pacientů s RVVK 

oproti zdravým ženám. A zároveň významně zvýšené hladiny Fe u pacientů 

s RVVK oproti zdravým ženám (Buchta a kol.; 2005). Podobné závěry publiko-

vala i skupina v roce 1997. Vyšší hladiny Fe v séru působí negativně na CD4 

Th1 buňky, které se podílí na imunitní odpovědi proti kvasinkám (Mencacci a 

kol.; 1997).  

4.1.4  Chronický stres u žen s RVVK 
Nedávno byl prokázán vliv chronického stresu a RVVK. Chronický stres 

působí na osu hypotalamus – hypofýza – nadledvinky. Výsledkem je větší uvol-

ňování kortikoidů do krve. Je známo, že dlouhodobá konstantní aktivace této 
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osy může ovlivnit imunitní systém a tím způsobit vyšší náchylnost k infekcím a 

zánětům. Studie z roku 2005 (Ehrström a kol.; 2005) měřila vzestup ranní hladi-

ny kortizolu ve slinách u žen s RVVK poté, co byly vystaveny stresu vlivem 

zkoušek nebo náročné práce, a tyto hodnoty byly porovnávány s hodnotami 

získanými od kontrolní skupiny žen. Výsledky ukázaly nižší vzestup kortizolu ve 

slinách v prvních 45 minutách po probuzení u žen s RVVK ve srovnání s kont-

rolní skupinou. (Ehrström a kol.; 2005). Téměř neměnné hladiny kortizolu u žen 

s RVVK indikují znaky chronického stresu. Ten by mohl být příčinou RVVK, po-

kud by byla důsledkem snížené buněčné imunity.  

Další studie prokázala, že psychosociální faktory, zvláště pak stres jsou 

primární příčinou vzniku vulvovaginální kandidózy. Dnes nejvíce uznávané pří-

činy jsou podle autorů méně statisticky významné při vysvětlení výskytů a reku-

rencí nemoci. Dále tato studie ukázala problém tradiční antimykotické léčby, 

která léčí pouze příznaky ale ne příčinu nemoci a nemá žádný efekt na pravdě-

podobnost výskytu relapsů. Zvýšení efektivnosti léčby je možné pouze za cenu 

změny celkového pohledu na příčinu vaginálních mykóz. (Meyer a kol.;  2006). 

4.1.5 Léčba rekurentních vaginóz 
Zatímco léčba akutních vaginóz není v současnosti považována za 

farmakoterapeutický problém, optimální léčba rekurentní formy bohužel není 

uspokojivě vyřešena. Existuje celá řada topických i perorálních přípravků pro 

terapii akutních forem. Lékem první volby zůstávají azolové antimykotika. Tera-

peutický efekt těchto léčiv je 80-95% (Buchta a kol.; 1998). Mechanismus půso-

bení spočívá v narušení stavby buněčné stěny hub, čímž dojde k zastavení je-

jich růstu a množení. Zasahují do syntézy sterolů (základní stavební součásti 

stěny hub). Blokádou enzymu cytochromu P-450 zabraňuje působení enzyma-

tických systémů, které jsou pro proces tvorby buněčné stěny hub nezbytné. K 

terapii se používají také polyenová antibiotika, jejichž terapeutická účinnost je 

70 až 80% (Buchta a kol.; 1998). Řadí se sem kromě jiných natamycinum a ny-

statinum. Mechanismus působení: po vazbě na ergosterol fungální membrány 

narušuje její permeabilitu a transportní schopnosti s následným únikem mak-

romolekul a iontů z buňky. Působí fungistaticky, ve vysokých dávkách až fungi-

cidně. K novým přípravkům k léčení vulvovaginální kandidózy v posledních le-
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tech přibyly morfolinové deriváty. Používají se ale i jiná antimykotika (např. 

ciklopiroxolamin apod.) a různé kombinované preparáty. (Buchta a kol.; 1998). 

Léčba by měla být individuální, založená na rozmýšlení se mezi efek-

tivností, vhodností, potenciálními vedlejšími účinky a cenou.  

Existují 3 základní typy léčby. Profylaktická, empirická a udržovací tera-

pie. 

Profylaktická léčba je založená na preventivním podávání léčiv nebo i 

potravních doplňků obsahujících lactobacily a další „příznivé“ mikroorganismy. 

Mnoho studií doporučují profylaktickou léčbu po dobu 6 měsíců, ale mnoho žen 

má po skončení léčby ihned rekurenci. (Ringdahl; 2000). To ukazuje na nutnost 

delší terapie. Bohužel musíme brát ohledy na nákladnost každé léčby. Navíc 

nejsou jednoznačně určeny optimální dávky ani intervaly mezi nimi. 

Empirická léčba je založena na nasazení léčiv s propuknutím prvních 

příznaků dyskomfortu.  Tato terapie má určené optimální dávky i intervaly mezi 

dávkami a je nejvýhodnější v poměru efekt – cena.  Ve srovnání s profylaktic-

kou léčbou je empirická léčba méně účinná.  

Udržovací terapie se jeví jako nejefektivnější, ale musí být podávána 

dostatečně dlouho, aby zabránila reinfekcím. Terapie nemá jednoznačně po-

psány optimální dávky a intervaly mezi nimi.  

Jedna studie zkoumala vhodnost profylaktické léčby a empirické léčby 

500mg clotrimazolu intravaginálně. Studie byla prováděna na ženách s potvr-

zenou RVVK. Pacientky byly vhodně rozděleny do dvou skupin. První skupina 

dostávala profylakticky 500mg clotrimazolu intravaginálně během dnů s men-

struací. Druhá skupina dostávala jednu dávku 500mg clotrimazolu intravaginál-

ně až při prvních příznacích infekce (empirie). Studie probíhala po dobu 6 mě-

síců. Poté byly ženy ve skupinách vyměněny a studie probíhala dalších 6 měsí-

ců. Výsledkem bylo propuknutí 50 epizod vaginózy (2,2 epizody na 1 ženu) u 

profylaktické léčby a 86 epizod vaginózy (3,7 epizody na 1 ženu) u empirické 

léčby. Během profylaxe ženy v průměru užily 7,3 dávek clotrimazolu oproti 3,6 

dávkám během empirické léčby. (Fong; 1994). Přes 75% žen preferovalo empi-

rickou léčbu. Závěrem studie bylo, že profylaktická léčba clotrimazolem je sice 

efektivnější, empirická léčba je však příznivější z hlediska  poměru efekt – cena 

a je přijatelnější pro pacientky.  
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Další studie zkoumala efektivnost udržovací terapie. Bylo studováno 74 

žen s prokázanou RVVK. Všechny ženy byly léčeny pro akutní VVC pomocí 

400mg ketokonazolu denně po dobu 14 dnů. Poté byly rozděleny do 3 skupin. 

První skupina dostávala placebo. Druhá skupina dostávala orálně 400mg keto-

konazolu každý měsíc 5 dní po začátku menstruace. Třetí skupina dostávala 

orálně 100 mg ketokonazolu každý den. Studie probíhala 6 měsíců. Návratnost 

infekce ve skupině s podávaným placebem byla 71%, u druhé skupiny 29% a u 

skupiny s denní léčbou 5% (Ringdahl; 2000). Výsledky naznačují nejefektivnější 

léčbu. Nevýhodou je vysoká cena.  

4.1.6 Přidružené infekce RVVK 
Studie z roku 2005 prokázala, že pacientky s RVVK mají mnohem čas-

těji další vaginózy různé etiologie oproti zdravým ženám (Ehrström a kol.; 

2005). 
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5 Praktická část 

5.1 Záměr práce 
Existuje mnoho prací založených na dotazníkové studii. Jejich nevýho-

dou je sbírání dat i od respondentek bez VVK a potřeba jejich následného odli-

šení. Tímto způsobem je obtížné provádět studii efektivnosti nebo vhodnosti 

léčby. Proto jsme se rozhodli získat data v internetové diskuzi, kde je předpo-

kladem, že všechny diskutující ženy mají, nebo měly zkušenost s VVK a její 

léčbou.  

Cílem této práce bylo sesbírat co nejvíce dat souvisejících s VVK. Dále 

jsme se pokusili zhodnotit data v námi udaných kritériích.  Data byla získána 

z internetové diskuze na serveru www.doktorka.cz. Tématem diskuze je: kva-

sinky, candidóza, mykóza. Do úvodní stránky diskuze se dostanete přes tento 

URL odkaz: http://diskuse.doktorka.cz/kvasinky-candidoza-mykoza/. Tato deba-

ta probíhá od roku 2000 až do nynějška. Respektive od 22. 6. 2000 dodnes. 

Data, která se objevují v této práci, jsou získána z doby od 22. 6. 2000 – 12. 12. 

2007.  

Většina příspěvků, je plně anonymních, proto nedokážeme přesně spe-

cifikovat věk žen. Lze odhadnout věk mezi 20-45 lety.     

5.2 Postup statistického zpracování 
Prvním krokem bylo vyhledání informací souvisejících s VVK. Získaná 

data jsme vkládali do tabulky. Údaje jsme roztřídili na informace spojené se zís-

káním dyskomfortu, informace o léčbě, data obsahující zmínku o přidružených 

infekcích a informace které obsahovaly další okolnosti spojované s kvasinkovou 

infekcí.  

Stěžejní bylo roztřídit údaje o léčbě na tři kategorie: úspěšnou léčbu 

RVVK, úspěšné zmírnění dyskomfortu a neúspěšné zmírnění dyskomfortu.  

V posledních dvou kategoriích jsme ještě provedli rozdělení na 3 skupiny a to 

na léčbu registrovanými léčivy, potravními doplňky a opatřeními pomáhajícími 

nebo nepomáhajícími zmírnit dyskomfort.  

Nakonec jsme všechna data setřídili. Místo názvů jednotlivých příprav-

ků jsme vytvořili skupiny podle účinné látky. Viz následující tabulky 1 a 2.  

http://www.doktorka.cz/�
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Tabulka 1: Rozdělení registrovaných léčiv v ČR podle účinné látky 

Skupina Antimykotikum Obchodní preparát 

azolové deriváty 

ekonazol Gyno-Pevaryl 

fentikonazol Lomexin 

klotrimazol 
Canesten, Candibene, 

Clotrimazol AL+ 

mikonazol Klion D 

ketokonazol Nizoral 

flukonazol Diflucan 

itrakonazol Sporanox 

oxikonazol Myfungar 

bifonazol Mycospor 

registrovaná léčiva obsahující 

mikroorganismy 
 

Fermalac, Candilac, Gy-

noflor, Symbilact, Floragyn 

registrovaná léčiva obsahující 

tea tree 
 Femigel, Femisan 

nystatin  
Fungicidin, Polygynax, Ny-

statin 

nifuratel  Macmiror Complex 

natamycin  Pimafucin 

ciclopiroxolamin  Dafnegin 

ofloxacin  Ofloxin 

povidon-jód  Betadine 

allylaminy  Lamisil 

 

Podobně jsme zpracovali data i ve skupině potravních doplňků pomá-

hajících nebo nepomáhajících zmírnit dyskomfort.  
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Tabulka 2: Rozdělení potravních doplňků podle účinné látky 

Skupina Forma Potravní doplněk 

potravní doplňky obsahující 

mikroorganismy 
kapsle, tabletky 

Nutra Bona mega, In 

Gel, Bion 3, Multiacidofil 

do pochvy, Symbi , Pre-

ventan, Yogurt, Lacto-

bacillus acidophilus cps. 

různých firem 

potravní doplňky obsahující 

výtažky z citrusových plodů 

kapky k vnitřnímu 

použití 

Citrogrep, Citrovital, 

Grepofit 

výrobky firmy Energy 

přípravky k vnitřnímu 

použití - bylinné kon-

centráty 

Gynex, Vironal, Koro-

len, Renol, Audiron 

bylinné extrakty 

olej 

třapatka nachová, mě-

síček zahradní, jedle 

bělokorá, palma koko-

sová, rakytník řešetlá-

kový, pupalka dvouletá, 

olivovník lékařský 

kapky 

penízovka sametonohá, 

lichořeřišnice větší, dub 

letní 

tinktura bříza bělokorá 

mast měsíček zahradní 

výluh k vnějšímu i 

vnitřnímu použití 

kopřiva dvoudomá, šal-

věj lékařská, dub letní, 

přeslička rolní, měsíček 

zahradní, řepík lékař-

ský, růže, brusinka 

obecná, řebříček obec-

ný, juka 

komerčně připravené 

extrakty 

Psyllium, Intimed, Va-

loflur, Candimin 
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Získali jsme tak zjednodušená data, které jsme hodnotili v 10 kritériích, 

ve kterých jsme sledovali absolutní a relativní zastoupení jednotlivých údajů.     

Kritéria byla:  

Tabulka 3: Kritéria hodnocení 

Způsoby získání dyskomfortu 

Registrovaná léčiva zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 

Potravní doplňky zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 

Opatření zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 

Reg. léčiva, potravní doplňky a opatření, která úspěšně vyléčila RVVK 

Registrovaná léčiva nezmírňující dyskomfort u RVVK 

Potravní doplňky nezmírňující dyskomfort u RVVK 

Opatření nezmírňující dyskomfort u RVVK 

Okolnosti související s dyskomfortem 

Přidružené infekce 

 

Dalším krokem bylo sečtení příspěvků, jejich statistické zpracování a 

vyhodnocení. Pro přehlednost jsme vytvořili 10 grafů ukazujících naše výsledky. 

Nakonec jsme vypracovali přehledné tabulky, které shrnují a zároveň srovnávají 

naše výsledky.    

5.3 Statistické hodnocení dat a vyjádření výsledků 

5.3.1 Způsoby získání dyskomfortu 
V tomto kritériu jsme se zaměřili na uváděné způsoby získání dyskom-

fortu. Hodnotilo se 116 příspěvků, ve kterých ženy jednoznačně udaly důvod 

svých potíží.  

Za nejčastější příčinu diskutující ženy uváděly následek antibiotické 

léčby (37,9%), dále získání infekce od partnera (29,3%), třetí nejuváděnější by-

lo získání v bazénu nebo na koupališti (12,1%), po pohlavním styku (5,2%), ná-

sledně po nasazení hormonální kontracepce (2,6%), stejně tak po operaci 

(2,6%), dále po porodu (1,7%) a po jedné ženě uvedlo jako příčinu použití spe-

cifického pracího prášku (0,9%), použití léku Zyrtec (0,9%), použití latexového 

kondomu (0,9%), mytí v obyčejném mýdle (0,9%), získání v průběhu těhoten-

ství (0,9%), po vysazení mléčných výrobků (0,9%), dlouhodobým stresem 
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v práci (0,9%), po orálním sexu (0,9%), z gynekologie (0,9%) a po zapaření 

(0,9%). (viz následující graf a tabulka 1 v kapitole 9 Přílohy).  
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5.3.2 Registrovaná léčiva zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale 
RVVK  
Toto kritérium zahrnuje léčiva registrovaná V ČR. Přípravků, které ženy 

uvedly, bylo mnoho, proto jsme pro lepší orientaci přípravky rozdělili do skupin 

podle účinné látky. Rozdělení léčiv viz tabulka 1 kapitola 5.2. 

Postup statistického zpracování: zahrnuli jsme sem příspěvky zmiňující 

se o úlevě po některém registrovaném léčivu. Úlevou myslíme zmírnění nebo 
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odstranění svědění, pálení, výtoku a otoku genitálií. Hodnotilo se tak 224 pří-

spěvků.  
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Nejčastěji byly uváděny azolové deriváty (34,4%). Druhé nejuváděnější 

byly léčiva obsahující mikroorganismy (15,6%). Třetí nejuváděnější byla léčiva 

obsahující tea tree olej (10,7%). Dále byly uváděny tantum rosa (9,4%), home-

opatika (8,5%) a boraxové globule (6,3%), následně léky s nystatinem (5,8%), 

autovakcína (4,0%). Stejně často byly uváděny léky s nifuratelem (0,9%), ally-

laminy (0,9%) a imunomodulátory (0,9%). Nejméně krát byly uvedeny, pouze 

s jednou zmínkou, injekce ADNEXBA (0,45%), elektroakupunktura (0,45%), 

ciclopiroxolamin (0,45%), ferronat (0,45%), léčiva s ofloxacinem (0,45%) a čípky 

betadine (0,45%). (viz předchozí graf a tabulka 2 v kapitole 9 Přílohy).  
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5.3.3 Potravní doplňky zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale 
RVVK 
Do tohoto kritéria jsme řadili příspěvky zmiňující se o potravních doplň-

cích, které pomohly zmírnit dyskomfort při VVK. Dyskomfortem myslíme svědě-

ní, pálení, výtok nebo otok genitálií. Statistické hodnocení bylo provedeno po 

utřídění dat do skupin. Zařazení do skupin viz tabulka 2 v kapitole 5.2. Hodno-

ceno bylo 233 příspěvků.  

Nejčastěji uváděné byly potravní doplňky obsahující mikroorganismy 

(31,0%). Druhé nejuváděnější byly potravní doplňky obsahující výtažky 

z citrusových plodů (17,8%). Třetí nejuváděnější bylo používání bylinných ex-

traktů (16,9%). Další bylo užívání sladkovodní řasy chlorella pyrenoidosa 

(6,6%). Nejúčinnější látkou obsaženou v tabletách je chlorella růstový faktor 

(Chlorella Growth Factor, CGF). Dále je bohatým zdrojem vitamínů, minerálů, 

nepostradatelných aminokyselin a mastných kyselin. Shodně byly uváděny vý-

robky firmy Energy (6,6%). Další bylo užívání colostra (6,1%), což je první pro-

dukt mléčných žláz savců. Pro výrobu potravních doplňků se využívá kolostrum 

krav domácích, chovaných specielně pro tento účel. Obsahuje mnoho účinných 

látek typu imunoglobulinů, laktoferin, růstový hormon, enzymy s aerobním účin-

kem na bakterie a vitamíny (B1, B2, B6, B12, E, A, C). Následovalo užívání 

aloe vera (3,8%), nejčastěji prodávané ve formě gelových nápojů. Dále bylo 

uváděno koloidní stříbro (2,3%). Koloidní stříbro je ryzí metalické stříbro sus-

pendované v destilované vodě. Velikost částic je od 0,015 do 0,005 nm.  Může 

proto pronikat k jádru patogenů a ničit je. Má významné antibiotické vlastnosti a 

předpokládané antimykotické vlastnosti. Stejně často byly uváděny potravní 

doplňky vyrobené z propolisu (2,3%), nejčastější forma výrobků z propolisu je 

tinktura. Dále byl uváděn fungilen (1,9%), což je extrakt z volně rostoucích čers-

tvých bylin a hub: levandule lékařské, břízy bělokoré, lichořeřišnice větší, 

puškvorce lékařského a penízovky sametonohé. Dále byly stejně často uvádě-

né wobenzym (1,4%) a léčba dr. Jonáše (1,4%). Wobenzym je lék, který obsa-

huje proteolytické enzymy, kterými je příznivě ovlivňována imunita a zánět 

(akutní, recidivující i chronický). Léčbou dr. Jonáše myslíme užívání jeho pří-

pravků doporučených pro kompletní detoxikaci organismu. Nejméně uváděné 

byly selen (0,5%), ozonoterapie (0,5%), mladý ječmen (0,5%) a tekutý chlorofyl 
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(0,5%). Mladý ječmen je enzymatický nápoj s obsahem vitamínů, minerálních 

látek, stopových prvků a aminokyselin. Tekutý chlorofyl obsahuje chlorofylin, 

derivovaný z vojtěšky seté. Příznivě působí na detoxikaci organismu. (viz ná-

sledující graf a tabulka 3 v kapitole 9 Přílohy).  
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5.3.4 Opatření zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 
Mezi opatření, které zmírňují dyskomfort u VVK jsme zařadili snažení 

žen jakýmkoli způsobem docílit úlevy od svědění, pálení, výtoku a otoku genitá-

lií. Hodnoceno bylo 292 příspěvků.  
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Nejčastěji uváděné opatření byly dietní opatření zahrnující tzv. protikva-

sinkovou dietu a omezení sladkého (26,0%). Druhé nejuváděnější bylo intrava-
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ginální použití tea tree oleje (14,3%). Třetí nejvíce uváděná byla konzumace 

kysaných a mléčných výrobků (12,0%). Další byl česnek podávaný orálně i in-

travaginálně (10,7%). Jako páté nejuváděnější opatření vyšlo vysazení hormo-

nální kontracepce (7,1%). Dále užívání albisanu (5,2%). Albisan je výrobkem 

firmy AOK, je to směs éterických olejů s protiplísňovým a protikvasinkovým 

účinkem, dále pití bylinných výluhů (4,5%). Následně bylo pití jablečného octa 

(3,2%). Další opatření bylo aplikování urinoterapie (2,9%), dále zlepšení stavu 

střev (2,3%), zahrnující střevní výplachy, pravidelné půsty, konzumace Bio 

vlákniny a pití francouzského zeleného jílu. Shodně uváděné byly výplachy 

jablečným octem (1,9%) a vynechávání mléčných výrobků (1,9%). Následovaly 

koupele v hypermanganu (1,6%) a výplachy jedlou sodou (1,6%). Dále použí-

vání balzámu pro intimní hygienu Intisan (1,0%).  Totožně dopadly sexuální 

abstinence (0,6%) a výplachy slanou vodou (0,6%). A jako nejméně uváděné 

po jednom příspěvku byla aplikace piva do pochvy (0,3%), výplachy aspirinem 

(0,3%), zmražení děložního čípku (0,3%), používání intimního gelu alkagin gel 

(0,3%), používání přístroje Zapper (0,3%), pití 2-5 litrů vody denně (0,3%) a 

strávení jednoho týdne bez intimní hygieny (0,3%). Přístroj Zapper generuje 

kladně nabité částice, které přitahují záporně nabité patogeny a ničí je. Tento 

princip je založen na poznatku, že všechno má svou frekvenci. Působí také 

kladně na imunitu a podporuje detoxikaci organismu. (viz předchozí graf a ta-

bulka 4 v kapitole 9 Přílohy).  

5.3.5 Registrovaná léčiva, potravní doplňky a opatření, která úspěš-
ně vyléčila RVVK 
Do této kategorie jsme zařadili veškerá registrovaná léčiva, potravní 

doplňky a opatření, které dopomohly k úspěšnému uzdravení žen s RVVK. 

Úspěšným uzdravením jsme chápali období delší než 1 rok bez akutních atak. 

Zařazení dat do skupin je zde stejné jako u předešlých kritérií viz Tabulka 1 a 

Tabulka 2 v kapitole 5.2. Hodnotilo se 141 příspěvků. 

  Nejčastěji uváděná byla registrovaná léčiva a potravní doplňky obsa-

hující mikroorganismy (15,6%). Druhé nejuváděnější bylo dietní opatření, zahr-

nující tzv. protikvasinkovou dietu a omezení sladkého (14,2%). Třetí bylo použí-

vání bylinných extraktů (6,4%). Následovala homeopatika (5,0%) a užívání pří-

pravků obsahujících tea tree olej (5,0%). Shodně bylo uváděno pití bylinných 
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výluhů (4,3%) a užívání azolových derivátů (4,3%). Dále bylo užívání autovak-

cíny (3,5%), vysazení hormonální kontracepce (3,5%) a česnek podávaný orál-

ně i intravaginálně (3,5%). Následovalo používání přístrojů Bicom nebo Zapper 

(2,8%), používání potravních doplňků obsahující výtažky z citrusových plodů 

(2,8%) a výplachy střev (2,8%). Dále bylo stejně často uváděno koupání 

v mořské vodě a zlepšení psychiky (2,1%) a používání intimních mýdel (2,1%). 

Další bylo používání výrobků firmy Energy (1,4%), pití jablečného octa (1,4%), 

půl roku sexuální abstinence (1,4%), provádění výplachů jedlou sodou (1,4%), 

2x denně provádění výplachů jablečným octem (1,4%) a konzumace acidofil-

ních výrobků (1,4%). Nejméně uváděné bylo používání: terapeutik s nystatinem 

(0,7%), přípravků s obsahem železa a vitaminu C (0,7%), depo provera (0,7%), 

aloe vera (0,7%), potravních doplňků vyrobených z propolisu (0,7%), pangami-

nu (0,7%), přípravků firmy Missiva (0,7%), aplikování urinoterapie (0,7%), změ-

na pracího prášku (0,7%), zmražení děložního čípku (0,7%), konizace děložní-

ho čípku (0,7%), používání kondomu (0,7%), používání eko čistícího prostředku 

s kationaktivními tenzidy na intimní hygienu (0,7%), léčení v bahenních lázních 

v Litoměřicích (0,7%), aplikace rekondičních masáží nohou (0,7%), vynechání 

mléčných výrobků (0,7%), aplikace genciánové violeti do pochvy (0,7%), aplika-

ce glycerinového roztoku do pochvy po pohlavním styku (0,7%) a upravení hla-

diny progesteronu (0,7%). Přičemž 0,7% odpovídá jednomu příspěvku. (viz ná-

sledující graf a tabulka 5 v kapitole 9 Přílohy). 
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5.3.6 Registrovaná léčiva nezmírňující dyskomfort u RVVK 
Toto kritérium obsahuje léčiva registrovaná v ČR. Přípravků, které ženy 

uvedly, bylo mnoho, proto jsme pro lepší orientaci přípravky rozdělili do skupin 

podle jejich účinné látky. Rozdělení viz tabulka 1 kapitola 5.2.  

Zahrnuli jsme sem příspěvky, ve kterých ženy výslovně uvedly přípra-

vek, který jim nepomohl při zmírnění dyskomfortu. Dyskomfortem myslíme svě-

dění, pálení, výtok a otok genitálií. Hodnoceno bylo 109 příspěvků. 

 Nejuváděnější byla terapie azolovými deriváty (32,1%). Druhá nejuvá-

děnější byla autovakcína (20,2%). Následovaly homeopatika (14,7%). Dále byla 

uváděná registrovaná léčiva obsahující mikroorganismy (10,1%). Poté bylo tan-

tum rosa (9,2%). Další byla uváděná registrovaná léčiva obsahující tea tree olej 

(7,3%). Následovala léčiva s nifuratelem (1,8%) a boraxové globule (1,8%). 

Nejméně uváděná byla terapie ciclopiroxolaminy (0,9%), nystatinová terapie 

(0,9%) a léčiva s natamycinem (0,9%). Přičemž 0,9% odpovídá jednomu pří-

spěvku. (viz následující graf a tabulka 6 v kapitole 9 Přílohy).  
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5.3.7 Potravní doplňky nezmírňující dyskomfort u RVVK 
Do tohoto kritéria jsme řadili příspěvky výslovně uvádějící potravní do-

plněk, který nepomohl zmírnit dyskomfort při VVK. Dyskomfortem myslíme svě-

dění, pálení, výtok nebo otok genitálií. Statistické hodnocení bylo provedeno po 

zjednodušení dat do skupin, stejně jako v kategorii potravní doplňky zmírňující 

dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK. Zařazení do skupin viz tabulka 2 

v kapitole 5.2. Hodnoceno bylo 155 příspěvků.  
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Nejuváděnější v této kategorii byly potravní doplňky obsahující mikroor-

ganismy (26,6%), druhé nejuváděnější byly potravní doplňky obsahující výtažky 

z citrusových plodů (11,9%). Dále bylo používání bylinných extraktů (10,1%). 

Následně bylo uváděno aloe vera (9,2%), stejně tak byly uváděny výrobky firmy 

Energy (9,2%). Další bylo užívání chlorelly pyrenoidosa (8,3%). Stejně tak byla 

uváděna léčba Dr. Jonáše (8,3%). Dále bylo používání colostra (4,6%) a použí-

vání koloidního stříbra (4,6%).  Poté bylo užívání wobenzymu (2,8%). Další byla 
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laseroterapie (1,8%). Nejméně uváděné bylo používání potravních doplňků vy-

robených z propolisu (0,9%), užívání mladého ječmene (0,9%) a užívání kapry-

lové kyseliny (0,9%). Přičemž 0,9% odpovídá jednomu příspěvku. (viz předcho-

zí graf a tabulka 7 v kapitole 9 Přílohy).  

5.3.8 Opatření nezmírňující dyskomfort u RVVK 
Kategorie opatření obsahuje snažení žen jakýmkoli způsobem docílit 

úlevy od svědění, pálení, výtoku a otoku genitálií. Zahrnuli jsme sem příspěvky, 

ve kterých ženy výslovně uvedly opatření, které jim nepomohlo dyskomfort 

zmírnit.  Hodnoceno bylo 134 příspěvků. 
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Nejvíce uváděné bylo dietní opatření (46,3%). Druhé nejuváděnější bylo 

používání tea tree oleje intravaginálně (12,7%). Třetí nejuváděnější byla kon-

zumace kysaných a mléčných výrobků (11,9%). Následně bylo pití jablečného 

octa (6,0%). Další byl česnek podávaný orálně i intravaginálně (5,2%). Stejně 

tak bylo uváděno pití bylinných výluhů (5,2%). Dále používání přípravku albisan 

(3,0%). Následně bylo uváděno vysazení hormonální kontracepce (2,2%) a 

aplikace akupunktury (2,2%). Nejméně uváděné bylo používání přístroje Zapper 

(0,7%), sexuální abstinence (0,7%), zlepšení stavu střev (0,7%), používání in-

timní sprchy colpo cleaner (0,7%), aplikace genciánové violeti do pochvy 

(0,7%), výplachy octem (0,7%) a zmražení děložního čípku (0,7%). Přičemž 

0,7% odpovídá jednomu příspěvku. (viz předchozí graf a tabulka 8 v kapitole 9 

Přílohy).  

5.3.9 Okolnosti související s dyskomfortem 
Do této kategorie jsme zahrnuli postřehy žen, které je spojovaly 

s infekcí, ale nemohli jsme je zařadit do žádné z předcházejících kategorií. 

Hodnoceno bylo 73 příspěvků. 

Přes polovinu hodnocených příspěvků se zmiňovalo o zhoršení 

dyskomfortu při zhoršení psychického stavu (50,7%), Dále byla zjištěna poru-

šená imunita (15,1%). Třetí nejčastější okolnost byla ta, že pomáhá koupání 

v mořské vodě (6,8%). Dále ženy popisovaly nepravidelnou menstruaci (6,8%). 

Shodně bylo uváděno zhoršení po používání kondomu (5,5%) a zhoršení při 

nošení dlouhých těsných kalhot (5,5%). Následně bylo zhoršení v teplém poča-

sí (4,1%). Dále bylo zhoršení při braní hormonální kontracepce (2,7%). Nejmé-

ně krát se zmiňovaly o zhoršení při dlouhém sezení (1,4%) a o zlepšení při po-

cení (1,4%). Přičemž 1,4% odpovídá jednomu příspěvku. (viz následující graf a 

tabulka 9 v kapitole 9 Přílohy).  
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5.3.10 Přidružené infekce 
Do této kategorie jsme zahrnuli všechny příspěvky zmiňující se o při-

družených infekcí. Zařadili jsme sem příspěvky, ve kterých ženy mluví o infekci, 

kterou získaly v průběhu kvasinkové infekce nebo zároveň s ní. Hodnoceno 

bylo 86 příspěvků.  

Jako nejčastěji uváděné přidružené infekce byly infekce způsobené 

streptokoky (27,9%). Druhé nejuváděnější byly chlamydiové infekce (11,6%). 

Třetí nejčastěji uváděný byl vřídek na děložním čípku (9,3%). Dále byla lacto-

bacilóza (8,1%), infekce způsobené bakterií Escherichia coli (8,1%) a infekce 

způsobené stafylokoky (8,1%). Další byly uváděné infekce způsobené bakterií 

Ureaplasma urealiticum (5,8%). Následně infekce způsobené enterokoky 

(4,7%) a infekce způsobené neznámými bakteriemi (4,7%). Další byly infekce 

způsobené bakteriemi Gardenella vaginalis (3,5%), stejně tak infekce způsobe-

né mykoplazmaty (3,5%). Nejméně uváděné byly infekce způsobené kondylo-
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maty (1,2%), infekce způsobené virem Human papilomavirus (1,2%), infekce 

způsobené bakterií Neisseria pharyngs (1,2%) a infekce způsobené klebsielou 

(1,2%). Přičemž 1,2% odpovídají jednomu příspěvku. (viz následující graf a ta-

bulka 10 v kapitole 9 Přílohy).  
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6 Diskuze 
Praktická část této diplomové práce se opírala o analýzu internetové 

diskuze. Zaměřili jsme se na zpracování dat týkajících se především léčby 

dyskomfortu a RVVK. Hlavním cílem bylo zhodnocení těchto dat z hlediska 

úspěšnosti uvedených terapií. Hodnocenou skupinou byly ženy s přetrvávající-

mi potížemi s VVK. Diskuze probíhala většinou anonymně, proto nedokážeme 

blíže specifikovat hodnocený soubor. Předpokládáme, že se jedná o soubor 

věkově, sociálně a inteligenčně nesourodý.  

Data jsme hodnotili popisně. Nepoužili jsme žádný zvláštní algoritmus. 

Data jsme roztřídili do hodnocených kategorií a v jednotlivých kategoriích jsme 

uváděli absolutní a relativní počty příspěvků. Složitější statistické hodnocení 

jsme neprovedli vzhledem k anonymitě diskutujících. Možnou chybou, která se 

promítá do celé práce, je pravděpodobnost, že ženy častěji uváděly přípravky, 

které nepomáhají při zmírňování dyskomfortu, než ty, které pomáhají, neboť 

tuto diskuzi vyhledávaly právě z důvodu neúspěšné léčby a snahy objevit pří-

pravek, který by jim pomohl. Poté, co objevily přípravek, který jim pomohl od 

dyskomfortu, tuto diskuzi již nejspíše nenavštěvovaly.     

 Výsledky studie: 

Data jsme hodnotili v několika kritériích. Prvním z nich byl způsob zís-

kání dyskomfortu. Výsledky jsou seřazeny sestupně podle četnosti příspěvků. 

Viz následující tabulka 4. 
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Tabulka 4: Způsob získání dyskomfortu 

 absolutní počet relativní počet 
následek antibiotické léčby 44 37,9% 
získání dyskomfortu od partnera 34 29,3% 
získání v bazénu nebo na koupališti 14 12,1% 
po pohlavním styku 6 5,2% 
po nasazení hormonální kontracepce 3 2,6% 
po operaci 3 2,6% 
po porodu 2 1,7% 
použití specifického pracího prášku 1 0,9% 
použití léku Zyrtec 1 0,9% 

použití latexového kondomu 1 0,9% 
mytí v obyčejném mýdle 1 0,9% 
v průběhu těhotenství 1 0,9% 
po vysazení mléčných výrobků 1 0,9% 
dlouhodobým stresem v práci 1 0,9% 
po orálním sexu 1 0,9% 
z gynekologie 1 0,9% 
po zapaření 1 0,9% 

 

Ve více než jedné třetině příspěvků ženy označovaly jako příčinu vzniku 

dyskomfortu právě antibiotickou léčbu. Tento náš závěr je v souladu s mnoha 

studiemi, ve kterých je popisováno zvýšení kolonizace kvasinkami při opakova-

né antibiotické léčbě, ne všechny studie však prokázaly vztah antibiotik k VVK. 

Tyto léky, a to jak systémové, tak lokální, potlačují protektivní vaginální flóru, 

zejména lactobacily a představují tím významný faktor, který může napomoci 

rozvoji vaginitidy (Spinillo a kol.; 1999). Z dalších studií vyplývá, že antibiotická 

léčba může být i startovacím momentem RVVK (Špaček; 2000). Studie z roku 

1985 naznačuje přímý stimulační účinek antibiotik na proliferaci kvasinek (So-

bel; 1985).   

Přibližně v jedné třetině příspěvků se diskutující zmiňovaly o získání 

dyskomfortu od sexuálního partnera. I přes mnoho studií, zaměřených na léčbu 

sexuálních partnerů pacientek s RVVK, se dodnes neprokázal vliv léčby partne-

rů na četnost infekcí (Ringdahl; 2000). Jedna studie ovšem prokázala přítom-
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nost stejného kmenu kandid u žen s RVVK a jejich sexuálních partnerů (Fong; 

1992).  

Dále jsme data hodnotili podle toho, zda pomáhají nebo nepomáhají při 

zmírnění dyskomfortu u RVVK. Přípravky jsme dělili na 3 hlavní skupiny: léčiva 

registrovaná v ČR, potravní doplňky a opatření. Výsledky jsme v jednotlivých 

skupinách porovnali. Ve většině případů, byly přípravky uváděny stejně často 

jako pomáhající i selhávající. Červeně jsme zvýraznili výsledky, které ukazují 

přípravky, které byly častěji uváděné v jednom ze dvou výše uvedených kritérií.  

Následující tabulka 5 znázorňuje porovnání výsledků registrovaných lé-

čiv v kritériích zmírňování a nezmírňování dyskomfortu u RVVK.   

Tabulka 5: Registrovaná léčiva zmírňující dyskomfort u RVVK versus registro-

vaná léčiva nezmírňující dyskomfort u RVVK 

 

registrovaná léčiva 
zmírňující dyskomfort 

registrovaná léčiva 
nezmírňující 
dyskomfort 

absolutní 
počet 

relativní  
počet 

absolutní 
počet 

relativ-
ní po-

čet 
azolové deriváty 77 34,4% 35 32,1% 
léčiva obsahující mikroby 35 15,6% 11 10,1% 
léčiva obsahující tea tree olej 24 10,7% 8 7,3% 
tantum rosa 21 9,4% 10 9,2% 
homeopatika 19 8,5% 16 14,7% 
boraxové globule 14 6,3% 2 1,8% 
nystatin 13 5,8% 1 0,9% 
autovakcína 9 4,0% 22 20,2% 
nifuratel 2 0,9% 2 1,8% 
allylaminy 2 0,9% 0 0,0% 
imunomodulátory 2 0,9% 0 0,0% 
Injekce ADNEXBA 1 0,4% 0 0,0% 
elektroakupunktura 1 0,4% 0 0,0% 
ciclopiroxolamin 1 0,4% 1 0,9% 
ferronat 1 0,4% 0 0,0% 
ofloxacin 1 0,4% 0 0,0% 
čípky betadine 1 0,4% 0 0,0% 
natamycin 0 0,0% 1 0,9% 
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Ve více než 15% příspěvků se diskutující ženy zmiňovaly o zlepšení 

dyskomfortu po užívání registrovaných léčiv s obsahem mikroorganismů. Stejně 

často tato léčiva přispěla k úplnému vyléčení RVVK. Naše výsledky jsou 

v souladu se studiemi zabývajícími se úspěšností probiotik. Dvojitě zaslepená a 

randomizovaná studie z roku 2003 ukazuje významný nárůst vaginálních lacto-

bacilů, významný úbytek kvasinek a významnou redukci koliformů u žen užíva-

jících probiotika oproti skupině užívající placebo (Reid a kol.; 2003). Probiotika 

zde byla kombinací probiotických kmenů L. rhamnosus GR-1 a L. fermentum 

RC-14 ve formě orálních kapslí. Další publikace potvrzuje pozitivní účinek pro-

biotik v profylaxi proti dyskomfortu (Hronek a kol.; 2005).   

Dalšími velmi úspěšnými léčivy byly v naší studii boraxové globule a 

nystatin. To je v souladu se studií z roku 1990, kde se u infekcí vyvolaných non-

albicans kvasinkami osvědčila léčba boraxglycerinem (Sobel; 1990). Tytéž po-

znatky se objevují i v dalších článcích. (Creatsas a kol.; 1993, Fong; 1994, So-

bel a kol.; 1994). 

Autovakcína byla v naší studii vyhodnocena jako nejhorší v poměru 

pomáhající - selhávající. Pětkrát více příspěvků hodnotilo tuto léčbu jako selhá-

vající. Několik jiných studií potvrzuje úspěšnost hyposenzibilizace, ale pouze u 

žen, u nichž je prokázána lokalizovaná hypersenzitivní reakce (IgE) na kvasin-

kové antigeny. Tato hyposenzibilizace provedená subkutánní aplikací zvyšují-

cích se dávek kandidového antigenu by tedy v indikovaných případech mohla 

být účinnou metodou terapie RVVK ve smyslu snížení počtu epizod kandidóz 

(Rigg a kol.; 1990). Další studie z roku 2001 prokázala imunorestaurační efekt 

vakcinoterapie, ale pouze u imunodeficitních pacientek. Parametry humorální 

imunity nebyly vakcinoterapií významněji ovlivněny (Koukalová a kol.; 2001). 

Následující tabulka 6, znázorňuje porovnání výsledků potravních doplň-

ků v kritériích zmírňování a nezmírňování dyskomfortu u RVVK.   
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Tabulka 6: Potravní doplňky zmírňující dyskomfort u RVVK versus potravní do-

plňky nezmírňující dyskomfort u RVVK 

 

potravní doplňky zmír-
ňující dyskomfort 

potravní doplňky 
nezmírňující 
dyskomfort 

absolutní 
počet 

relativní 
počet 

absolutní 
počet 

relativ-
ní po-

čet 
potravní doplňky obsahující 
mikroorganismy 66 31,0% 29 26,6% 

potravní doplňky obsahující 
výtažky z citrusových plodů 38 17,8% 13 11,9% 

užívání bylinných extraktů 36 16,9% 11 10,1% 
užívání sladkovodní řasy 
chlorella pyrenoidosa 14 6,6% 9 8,3% 

Užívání výrobků firmy   
Energy 14 6,6% 10 9,2% 

užívání colostra 13 6,1% 5 4,6% 
užívání aloe vera 8 3,8% 10 9,2% 
užívání koloidního stříbra 5 2,3% 5 4,6% 
potravní doplňky vyrobené 
z propolisu 5 2,3% 1 0,9% 

užívání fungilenu 4 1,9% 0 0,0% 
užívání wobenzymu 3 1,4% 3 2,8% 
léčba dr. Jonáše 3 1,4% 9 8,3% 
užívání selenu 1 0,5% 0 0,0% 
ozonoterapie 1 0,5% 0 0,0% 
užívání mladého ječmene 1 0,5% 1 0,9% 
užívání tekutého chlorofylu 1 0,5% 0 0,0% 
laseroterapie 0 0,0% 2 1,8% 
užívání kaprylové kyseliny 0 0,0% 1 0,9% 

 

Přibližně v 17% příspěvků ženy uvedly zlepšení dyskomfortu po užívání 

bylinných extraktů, a to jak orálně, tak intravaginálně. V publikaci Hronka a kol. 

z roku 2005 je zmínka o protihoubovém účinku hřebíčku a éterických olejů ob-

sažených v paprice (Capsodum frutescens). Protihoubový účinek hřebíčku je o 

něco nižší než účinek éterických olejů v paprice (Hronek a kol.; 2005).  

O zmírnění dyskomfortu po použití potravních doplňků vyrobených 

z propolisu ženy psaly v pěti příspěvcích. Naproti tomu pouze v jednom pří-
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spěvku se diskutující ženy zmínily o selhání potravního doplňku vyrobeného 

z propolisu při zmírňování dyskomfortu. Tento náš výsledek je v souladu s pub-

likací z roku 2005, kde se autoři zmiňují o protihoubových účincích propolisu, 

citlivost kvasinek se snižuje v řadě C.albicans > C. tropicalis > C. krusei > C. 

guilliemondii. (Hronek a kol.; 2005).   

Následující tabulka 7, znázorňuje porovnání výsledků opatření 

v kritériích zmírňování a nezmírňování dyskomfortu u RVVK.   

Tabulka 7: Opatření zmírňující dyskomfort u RVVK versus opatření nezmírňující 

dyskomfort u RVVK 

 

opatření zmírňující 
dyskomfort 

opatření nezmírňující 
dyskomfort 

absolutní    
počet 

relativní    
počet 

absolutní    
počet 

relativní 
počet 

dietní opatření 80 26,0% 62 46,3% 
intravaginální použití tea 
tree oleje 44 14,3% 17 12,7% 

konzumace kysaných a 
mléčných výrobků 37 12,0% 16 11,9% 

česnek podávaný orálně i 
intravaginálně 33 10,7% 7 5,2% 

vysazení hormonální kon-
tracepce 22 7,1% 3 2,2% 

užívání albisanu 16 5,2% 4 3,0% 
pití bylinných výluhů 14 4,5% 7 5,2% 
pití jablečného octa 10 3,2% 8 6,0% 
aplikování urinoterapie 9 2,9% 0 0,0% 
zlepšení stavu střev 7 2,3% 1 0,7% 
výplachy jablečným oc-
tem 6 1,9% 0 0,0% 

vynechání mléčných výr. 6 1,9% 0 0,0% 
koupele v hypermanganu 5 1,6% 0 0,0% 
výplachy jedlou sodou 5 1,6% 0 0,0% 
používání Intisanu 3 1,0% 0 0,0% 
sexuální abstinence 2 0,6% 1 0,7% 
výplachy slanou vodou 2 0,6% 0 0,0% 
 aplikace piva do pochvy 1 0,3% 0 0,0% 
výplachy aspirinem 1 0,3% 0 0,0% 
zmražení děložního čípku 1 0,3% 1 0,7% 
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používání intimního gelu 
alkagin gel 1 0,3% 0 0,0% 

používání přístroje Za-
pper 1 0,3% 1 0,7% 

pití 2-5 litrů vody denně 1 0,3% 0 0,0% 
strávení jednoho týdne 
bez intimní hygieny 1 0,3% 0 0,0% 

akupunktura 0 0,0% 3 2,2% 
používání colpo cleaneru 0 0,0% 1 0,7% 
aplikace genciánové vio-
leti do pochvy 0 0,0% 1 0,7% 

výplachy octem 0 0,0% 1 0,7% 
 

Přesně v 26% příspěvků se diskutující ženy zmínily o zmírnění dyskom-

fortu po upravení dietních návyků. Naproti tomu ve více než 46% příspěvků toto 

tvrzení ženy vyvrátily. Tento náš výsledek je v souladu se závěry jiných studií, 

které nepřipouštějí roli jídla mezi etiologické faktory rekurence. Autoři se drží 

striktního názoru, že drastická bezcukrová dieta není zdraví prospěšná (Ring-

dahl; 2000). Na druhou stranu vyšší příjem cukrů v potravě je všeobecně přijí-

mán jako rizikový faktor pro vznik VVK (Špaček a kol.; 2000). 

Celkem ve 33 příspěvcích se ženy zmiňovaly o zmírnění dyskomfortu 

po užívání česneku orálně nebo intravaginálně. Oproti tomu pouze v 7 příspěv-

cích byla zmínka o nezmírnění dyskomfortu po užívání česneku. Tento závěr je 

v souladu s poznatky publikace Hronka a kol. z roku 2005, která se zmiňuje o 

prokázaných protihoubových účincích česnekového extraktu, a to u všech kme-

nů C. albicans (Hronek a kol.; 2005). 

V naší studii 22 diskutujících uvedlo zmírnění dyskomfortu po vysazení 

hormonální kontracepce. Naproti tomu pouze 3 ženy uvedly, že jim vysazení 

HAK nepomohlo při zmírňování dyskomfortu. Tento náš výsledek je v souladu 

s mnoha studiemi, ve kterých je často užívání hormonální kontracepce bráno 

jako predispoziční faktor VVK (Koukalová a kol.; 2001, Ringdahl; 2000, Mc-

Courtie a kol.; 1984). 

Dále jsme se zaměřili i na data týkající se úspěšného vyléčení RVVK. 

Následující tabulka 8 znázorňuje registrovaná léčiva, potravní doplňky a opat-

ření, která úspěšně vyléčila RVVK seřazené sestupně podle četnosti příspěvků.  
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Tabulka 8: Registrovaná léčiva, potravní doplňky a opatření, která úspěšně vy-

léčila RVVK 

 absolutní počet relativní počet 
registrovaná léčiva a potravní doplňky 
obsahující mikroorganismy 22 15,6% 

dietní opatření 20 14,2% 
používání bylinných extraktů 9 6,4% 
homeopatika 7 5,0% 
užívání přípravků obsahujících tea tree 
olej 7 5,0% 

pití bylinných výluhů 6 4,3% 
užívání azolových derivátů 6 4,3% 
užívání autovakcíny 5 3,5% 
vysazení hormonální kontracepce 5 3,5% 
česnek podávaný orálně i intravaginálně 5 3,5% 
používání přístrojů Bicom nebo Zapper 4 2,8% 
užívání potravních doplňků obsahujících 
výtažky z citrusových plodů 4 2,8% 

výplachy střev 4 2,8% 
koup.v mořské vodě a zlepšení psych. 3 2,1% 
používání intimních mýdel 3 2,1% 
používání výrobků firmy Energy 2 1,4% 
pití jablečného octa 2 1,4% 
půl roku sexuální abstinence 2 1,4% 
výplachy jedlou sodou 2 1,4% 
2x denně výplachy jablečným octem 2 1,4% 
konzumace acidofilních výrobků 2 1,4% 
léčiva s nystatinem 1 0,7% 
přípravky s obsahem železa a vitaminu C 1 0,7% 
depo provera 1 0,7% 
užívání aloe vera 1 0,7% 
potravní doplňky vyrobené z propolisu 1 0,7% 
užívání pangaminu 1 0,7% 
používání přípravků firmy Missiva 1 0,7% 
aplikování urinoterapie 1 0,7% 
změna pracího prášku 1 0,7% 
zmražení děložního čípku 1 0,7% 
konizace děložního čípku 1 0,7% 
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používání kondomu 1 0,7% 
používání eko čistícího prostředku s ka-
tionaktivními tenzidy na intimní hygienu 1 0,7% 

léčení v bahenních lázních v Litoměřicích 1 0,7% 
aplikace rekondičních masáží nohou 1 0,7% 
vynechání mléčných výrobků 1 0,7% 
aplikace genciánové violeti do pochvy 1 0,7% 
aplikace glycerinového roztoku do po-
chvy po pohlavním styku 1 0,7% 

upravení hladiny progesteronu 1 0,7% 
 

Přes 15% diskutujících žen potvrdilo úspěšné vyléčení RVVK pomocí 

užívání registrovaných léčiv a potravních doplňků obsahujících mikroorganismy. 

Dalších 14% žen potvrdilo, že jim k úplnému vyléčení RVVK dopomohlo dietní 

opatření. Třetí nejčastější opatření, které přispělo k úplnému vyléčení RVVK 

bylo používání bylinných extraktů. Ovšem většina žen se neléčila pouze jedním 

léčivem, přípravkem nebo opatřením, proto nemohly jednoznačně říct, co jim 

pomáhalo a co ne. Pouze uváděly své domněnky. Většinou v této kategorii 

uvedly více přípravků a opatření najednou. Z tohoto důvodu jsou data v této 

kategorii velmi nepřesná. 

Dále jsme hodnotili data zařazená do kritéria okolnosti související 

s dyskomfortem. Výsledky jsou seřazeny sestupně podle četnosti příspěvků. Viz 

následující tabulka 9. 

Ve více než polovině příspěvků se ženy zmiňovaly o zhoršení dyskom-

fortu při zhoršení psychického stavu. Tento náš závěr je v souladu se závěry 

studie z roku 2005. V této studii autoři potvrdili souvislost mezi stresem a VVK. 

Trvale zvýšené hladiny kortizolu mají negativní efekt na buněčnou imunitu 

(Ehrström a kol.; 2005). Další studie dokonce uvádí stres jako příčinu RVVK 

(Meyer a kol.; 2006). 

Přes 15% žen se zmínilo o poruchách imunity. Žádná žena neuvedla, 

jakou poruchou imunity trpí. O poruchách na úrovni imunity se u problematiky 

RVVK běžně diskutuje, ovšem většina studií se liší ve svých výsledcích. 

V závěru nejsou schopny jednoznačně určit, zda porušená imunita může být 

příčinou RVVK (Koukalová a kol.; 2001, Jílek a kol.; 2005). 
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Tabulka 9: Okolnosti související s dyskomfortem 

 absolutní počet relativní počet 
zhoršení dyskomfortu při zhoršení psy-
chického stavu 37 50,7% 

porušená imunita 11 15,1% 
pomáhá koupání v mořské vodě 5 6,8% 
nepravidelná menstruace 5 6,8% 
zhoršení po používání kondomu 4 5,5% 
zhoršení při nošení dlouhých těsných 
kalhot 4 5,5% 

zhoršení v teplém počasí 3 4,1% 
zhoršení při braní hormonální kontra-
cepce 2 2,7% 

zhoršení při dlouhém sezení 1 1,4% 
zlepšení při pocení 1 1,4% 

  

Posledním kritériem byly přidružené infekce. Výsledky jsou seřazeny 

sestupně podle četnosti příspěvků. Viz následující tabulka 10. 

Celkem 86 diskutujících žen uvedlo zkušenost s přidruženými infekcemi 

k RVVK. Studie z roku 2005 prokázala, že pacientky s RVVK mají mnohem čas-

těji další vaginózy různé etiologie oproti zdravým ženám (Ehrström a kol.; 

2005). 
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Tabulka 10: Přidružené infekce 

 absolutní počet relativní počet 
infekce způsobené streptokoky 24 27,9% 
chlamydiové infekce 10 11,6% 
vřídek na děložním čípku 8 9,3% 
lactobacilóza 7 8,1% 
infekce způsobené bakterií Escherichia 
coli 7 8,1% 

infekce způsobené stafylokoky 7 8,1% 
infekce způsobené bakterií Ureaplasma 
urealiticum 5 5,8% 

infekce způsobené enterokoky 4 4,7% 
infekce způsobené neznámými bakteri-
emi 4 4,7% 

infekce způsobené bakteriemi Garde-
nella vaginalis 3 3,5% 

infekce způsobené mykoplazmaty 3 3,5% 
infekce způsobené kondylomaty 1 1,2% 
infekce způsobené virem Human papi-
lomavirus 1 1,2% 

infekce způsobené bakterií Neisseria 
pharyngs 1 1,2% 

infekce způsobené klebsielou 1 1,2% 
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7 Závěr 
V této práci jsme se zabývali problematikou rekurentní vulvovaginální 

kandidózy. Jedná se o onemocnění, u kterého je největším problémem léčba. 

Zatímco akutní ataky tohoto onemocnění dokážeme úspěšně léčit, terapie reku-

rentní formy je dodnes problémem.  

Cílem této práce bylo analyzovat internetovou diskuzi týkající se tématu 

RVVK a zaměřit se zde právě na otázku léčby. Zajímalo nás, jaké přípravky 

jsou nejvíce uváděné jako pomáhající, popřípadě selhávající při odstraňování 

dyskomfortu a zároveň jaké přípravky nejvíce dopomohly k úplnému vyléčení 

RVVK.  

Nejčastěji uváděné způsoby získání dyskomfortu byly: následek antibio-

tické léčby (44 příspěvků; 37,9%), získání infekce od partnera (34 příspěvků; 

29,3%), získání v bazénu nebo na koupališti (14 příspěvků; 12,1%).  

Registrovaná léčiva nejčastěji uváděná jako pomáhající při zmírňování 

dyskomfortu byla: azolové deriváty (77 příspěvků; 34,4%), léčiva obsahující mi-

kroorganismy (35 příspěvků; 15,6%), léčiva obsahující tea tree olej (24 příspěv-

ků; 10,7%). Jako nejlepší v poměru pomáhající – selhávající byly: nystatin 

s poměrem 6:1, boraxové globule s poměrem 3:1 a léčiva obsahující mikroor-

ganismy s poměrem 3:2. Jako nejhorší v tomto poměru byla autovakcína 

s poměrem 1:5.  

Potravní doplňky nejčastěji uváděné jako pomáhající při zmírňování 

dyskomfortu byly: potravní doplňky obsahující mikroorganismy (66 příspěvků; 

31,0%), potravní doplňky obsahující výtažky z citrusových plodů (38 příspěvků; 

17,8%), užívání bylinných extraktů (36 příspěvků; 16,9%). Jako nejlepší 

v poměru pomáhající – selhávající byly: potravní doplňky vyrobené z propolisu 

s poměrem 3:1, užívání bylinných extraktů s poměrem 17:10 a potravní doplňky 

obsahující výtažky z citrusových plodů s poměrem 3:2. Jako nejhorší v tomto 

poměru byly: léčba Dr. Jonáše s poměrem 1:5 a užívání Aloe vera s poměrem 

1:3.  

Opatření nejčastěji uváděné jako pomáhající při zmírňování dyskomfor-

tu byly: dietní opatření (80 příspěvků; 26,0%), intravaginální použití tea tree ole-

je (44 příspěvků; 14,3%), konzumace kysaných a mléčných výrobků (37 pří-

spěvků; 12,0%). Jako nejlepší v poměru pomáhající – selhávající byly: apliko-
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vání urinoterapie s poměrem 3:0, vysazení hormonální kontracepce s poměrem 

7:2 a česnek podávaný orálně i intravaginálně s poměrem 2:1. Jako nejhorší 

v tomto poměru byly: akupunktura s poměrem 0:2, pití jablečného octa 

s poměrem 1:2 a dietní opatření s poměrem 13:23.  

Registrovaná léčiva, potravní doplňky a opatření, která byla nejuvádě-

nější k přispění úplného vyléčení RVVK: registrovaná léčiva a potravní doplňky 

obsahující mikroorganismy (22 příspěvků; 15,6%), dietní opatření (20 příspěv-

ků; 14,2%), používání bylinných extraktů (9 příspěvků; 6,4%).  

Nejčastěji uváděné okolnosti související s dyskomfortem byly: zhoršení 

dyskomfortu se zhoršením psychického stavu (37 příspěvků; 50,7%), porušená 

imunita (11 příspěvků; 15,1%), pomáhá koupání v mořské vodě (5 příspěvků; 

6,8%).  

Posledním kritériem byly přidružené infekce. Nejčastěji uváděné přidru-

žené infekce byly: infekce způsobené streptokoky (24 příspěvků; 27,9%), chla-

mydiové infekce (10 příspěvků; 11,6%), vřídek na děložním čípku (8 příspěvků; 

9,3%). 

Výsledky této studie nemohou jednoznačně ukázat efektivnost léčiv, po-

travních doplňků či opatření, ale mohou označit přípravky a opatření, které se 

jeví jako nejlepší v poměru pomáhající – selhávající.   
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9 Přílohy 
Tabulka1: Způsoby získání infekce 

 Procentuální 
počet příspěv-
ků 

Absolutní po-
čet příspěvků 

následek ATB léčby 37,9 44 
získání od partnera (ping pongový efekt) 29,3 34 
v bazénu nebo na koupališti 12,1 14 
po pohlavním styku 5,2 6 
po nasazení HAK 2,6 3 
po operaci 2,6 3 
po porodu 1,7 2 
používání specifického pracího prášku 0,9 1 
po použití léku Zyrtec 0,9 1 
po použití latexového kondomu 0,9 1 
mytí v obyčejném mýdle 0,9 1 
v průběhu těhotenství 0,9 1 
po vysazení mléčných výrobků 0,9 1 
dlouhodobým stresem v práci 0,9 1 
po orálním sexu 0,9 1 
z gynekologie 0,9 1 
po zapaření 0,9 1 

   
celkem 100,0 116 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 
 

Tabulka 2: Registrovaná léčiva zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 

 Procentuální 
počet  
příspěvků 

Absolutní 
 počet pří-
spěvků 

azolové deriváty 34,4 77 
reg. léčiva obsahující mikroorganismy 15,6 35 
reg. léčiva obsahující tea tree olej 10,7 24 
tantum rosa 9,4 21 
homeopatika 8,5 19 
boraxové globule 6,3 14 
nystatin 5,8 13 
autovakcína 4,0 9 
nifuratel 0,9 2 
allylaminy 0,9 2 
imunomodulátory 0,9 2 
injekce ADNEXBA 0,4 1 
elektroakupunktura 0,4 1 
ciclopiroxolamin 0,4 1 
ferronat 0,4 1 
ofloxacin 0,4 1 
čípky betadine 0,4 1 

   
celkem 100,0 224 
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Tabulka 3: Potravní doplňky zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 

 Procentuální 
počet příspěv-
ků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

potr. doplňky obsahující mikroorganismy  31,0 66 
potr. dop. obs. výtažky z citrusových plodů 17,8 38 
používání bylinných extraktů 16,9 36 
sladkovodní řasa chlorella pyrenoidosa 6,6 14 
výrobky firmy Energy 6,6 14 
colostrum 6,1 13 
aloe vera 3,8 8 
koloidní stříbro 2,3 5 
potravní doplňky vyrobené z propolisu 2,3 5 
fungilen 1,9 4 
wobenzym 1,4 3 
léčba Dr. Jonáše 1,4 3 
selen 0,5 1 
ozonoterapie 0,5 1 
mladý ječmen 0,5 1 
tekutý chlorofyl 0,5 1 

   
celkem 100,0 213 
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Tabulka 4: Opatření zmírňující dyskomfort, ale neléčící trvale RVVK 

 Procentuální 
počet příspěv-
ků 

Absolutní po-
čet příspěvků 

dietní opatření 26,0 80 
použití tea tree oleje intravaginálně 14,3 44 
konzumace kysaných a mléčných výrobků 12,0 37 
česnek podávaný orálně i intravaginálně 10,7 33 
vysazení HAK 7,1 22 
albisan 5,2 16 
pití bylinných výluhů 4,5 14 
pití jablečného octa 3,2 10 
aplikování urinoterapie 2,9 9 
zlepšení stavu střev 2,3 7 
výplachy jablečným octem 1,9 6 
vynechání mléčných výrobků 1,9 6 
koupele v hypermanganu 1,6 5 
výplachy jedlou sodou 1,6 5 
intisan 1,0 3 
sexuální abstinence 0,6 2 
výplachy slanou vodou 0,6 2 
aplikace piva do pochvy 0,3 1 
výplachy aspirinem 0,3 1 
zmražení děložního čípku 0,3 1 
alkagin gel 0,3 1 
používání přístroje Zapper 0,3 1 
pití 2-5 litrů vody denně 0,3 1 
jeden týden bez intimní hygieny 0,3 1 

   
celkem 100,00 308 
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Tabulka 5: Registrovaná léčiva, potravní doplňky a opatření, která úspěšně vy-

léčila RVVK 

 Procentuální 
počet příspěv-
ků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

reg. léčiva a potr. dop. obs.mikroorganismy 15,6 22 
dietní opatření 14,2 20 
používání bylinné extrakty 6,4 9 
homeopatika  5,0 7 
používání přípr. obsahujících tea tree olej 5,0 7 
pití bylinných čajů 4,3 6 
azolové deriváty 4,3 6 
autovakcína 3,5 5 
vysazení HAK 3,5 5 
česnek podávaný orálně i intravaginálně 3,5 5 
používání přístrojů Bicom nebo Zapper 2,8 4 
potr. dop. obs. výtažky z citrusových plodů 2,8 4 
výplachy střev 2,8 4 
koupání v mořské vodě a zlepšení psychiky 2,1 3 
používání intimních mýdel 2,1 3 
výrobky firmy Energy 1,4 2 
pití jablečného octa 1,4 2 
půl roku sexuální abstinence 1,4 2 
výplachy jedlou sodou 1,4 2 
2x denně výplachy jablečným octem  1,4 2 
konzumace acidofilních výrobků 1,4 2 
nystatinum 0,7 1 
používání přípr. s obs. železa a vitaminu C 0,7 1 
depo provera 0,7 1 
aloe vera  0,7 1 
potravní doplňky vyrobené z propolisu 0,7 1 
pangamin 0,7 1 
přípravky firmy Missiva 0,7 1 
aplikování urinoterapie 0,7 1 
změna pracího prášku 0,7 1 
zmražení děložního čípku 0,7 1 
konizace děložního čípku 0,7 1 
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používání kondomu 0,7 1 
používání eko čistící prostř. na intimní hyg. 0,7 1 
bahenní lázně v Litoměřicích 0,7 1 
rekondiční masáže nohou 0,7 1 
vynechání mléčných výrobků 0,7 1 
aplikace genciánové violeti do pochvy 0,7 1 
aplikace glycerinového roztoku do pochvy 0,7 1 
upravení hladiny progesteronu 0,7 1 

   
celkem 100,0 141 
 

 

 

 

Tabulka 6: Registrovaná léčiva nepomáhající zmírnit dyskomfort u RVVK 

 Procentuální 
počet pří-
spěvků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

azolové deriváty 32,1 35 
autovakcína 20,2 22 
homeopatika 14,7 16 
reg. léčiva obsahující mikroorganismy 10,1 11 
tantum rosa 9,2 10 
registrovaná léčiva obsahující tea tree olej 7,3 8 
nifuratel 1,8 2 
boraxové globule 1,8 2 
ciclopiroxolamin 0,9 1 
nystatin 0,9 1 
natamycin 0,9 1 

   
celkem 100,0 109 
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Tabulka 7: Potravní doplňky nepomáhající zmírnit dyskomfort u RVVK 

 Procentuální 
počet pří-
spěvků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

potr. dop. obsahující mikroorganismy 26,6 29 
potr. dop. obs. výtažky z citrusových plodů 11,9 13 
používání bylinných extraktů 10,1 11 
aloe vera 9,2 10 
výrobky firmy Energy 9,2 10 
chlorella pyrenoidosa 8,3 9 
léčba Dr. Jonáše 8,3 9 
colostrum 4,6 5 
koloidní stříbro 4,6 5 
wobenzym 2,8 3 
laseroterapie 1,8 2 
potravní doplňky vyrobené z propolisu 0,9 1 
mladý ječmen 0,9 1 
kaprylová kyselina 0,9 1 

   
celkem 100,0 109 
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Tabulka 8: Opatření nepomáhající zmírnit dyskomfort u RVVK 

 Procentuální 
počet pří-
spěvků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

dietní opatření 46,3 62 
použití tea tree oleje intravaginálně 12,7 17 
konzumace kysaných a mléčných výrobků 11,9 16 
pití jablečného octa 6,0 8 
česnek podávaný orálně i intravaginálně 5,2 7 
pití bylinných výluhů 5,2 7 
albisan 3,0 4 
vysazení HAK 2,2 3 
akupunktura 2,2 3 
používání přístroje Zapper 0,7 1 
sexuální abstinence 0,7 1 
zlepšení stavu střev 0,7 1 
colpo cleaner 0,7 1 
aplikace genciánové violeti do pochvy 0,7 1 
výplachy octem 0,7 1 
zmražení děložního čípku 0,7 1 

   
celkem 100,0 134 
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Tabulka 9: Souvislosti spojované s infekcí 

 Procentuální 
počet pří-
spěvků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

zhoršení dysk. při zhoršením psych. stavu 50,7 37 
porušená imunita 15,1 11 
pomáhá koupání v mořské vodě 6,8 5 
popisují nepravidelnou menstruaci 6,8 5 
zhoršení po používání kondomu  5,5 4 
zhoršení při nošení dl. a těsných kalhot 5,5 4 
zhoršení v teplém počasí 4,1 3 
zhoršení při braní HAK 2,7 2 
zhoršení při dlouhém sezení 1,4 1 
pomáhá pocení 1,4 1 

   
celkem 100,0 73 
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Tabulka 10: Přidružené infekce 

 Procentuální 
počet pří-
spěvků 

Absolutní 
počet pří-
spěvků 

streptokoky 27,9 24 
chlamydie 11,6 10 
vřídek na děložním čípku 9,3 8 
lactobacilóza 8,1 7 
Escherichia coli 8,1 7 
stafylokoky 8,1 7 
Ureaplasma urealiticum 5,8 5 
enterokoky 4,7 4 
neznámé bakterie 4,7 4 
Gardenella vaginalis 3,5 3 
mykoplazmata 3,5 3 
kondylomata 1,2 1 
Human papilomavirus 1,2 1 
Neisseria pharyngs 1,2 1 
klebsiella 1,2 1 

   
celkem 100,0 86 
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Stejně tak bych chtěla poděkovat svému školiteli PharmDr. Petru Jílkovi 

CSc., který mi umožnil vypracovat diplomovou práci a cennými radami přispěl 

k jejímu sepsání. Cením si jeho trpělivosti, vstřícnosti a ochoty, s jakou ke mně 

během mého studia přistupoval. Také bych ráda poděkovala svým kamarádům 

a kamarádkám, bez nichž bych si studium nedokázala představit, a kteří mi byli 

vždy nablízku.  
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