Abstrakt
Odborne udaje o prospěšnosti či neprospěšnosti peroralnich kontraceptiv (OC) jsou v mnoha
připadech různorode a mnohdy i kontroverzni. Proto jsme přistoupili k vypracovani
diplomove prace rešeršniho charakteru, jejimž hlavnim cilem bylo shrnout v současnosti
dostupne znalosti o nežadoucich učincich davanych do spojitosti s uživanim OC. Pro
posouzeni poměru přinosů a rizik OC jsme se současně zabyvali i možnymi pozitivnimi
strankami uživani OC. Z žen, ktere ukonči uživani OC, to polovina učini pro nežadouci učinky.
Z hlediska vyskytu patři k nejčastějšim nežadoucim učinkům nepravidelne krvaceni, nauzea,
vahovy přirůstek, změny nalady, pocit napěti v prsou a bolesti hlavy. Většina lehčich
nežadoucich učinků s delkou uživani OC samovolně vymizi. Mezi jasně prokazana zavažna
rizika OC patři předevšim kardiovaskularni komplikace - mozkova mrtvice, tromboembolicka
nemoc, infarkt myokardu a take hypertenze. Riziko těchto potiži se zvyšuje s vyššim
obsahem estrogenni složky – tj. ethinylestradiolu (EE). Zatim ale nebylo prokazano, že
snižovani obsahu EE pod 50 g vede k dalši vyznamne redukci tromboembolii. Riziko
kardiovaskularnich problemů neni ovšem zavisle jen na obsahu estrogenni složky OC.
Kontraceptiva obsahujici progestiny desogestrel nebo gestoden, maji prokazatelně vyšši
riziko tromboembolickych učinků než OC s levonorgestrelem. Dalši nežadouci učinky OC se
řadi mezi možna rizika. Sem bychom mohli zařadit nepravidelne krvaceni, vliv na libido ženy,
deprese, přirůstek tělesne hmotnosti, nevolnost a zvraceni, bolest hlavy, napěti v prsou,
vulvodynie, riziko smrti plodu, migrenu, mykozy pohlavnich organů a riziko HIV. Dalšimi
možnymi nežadoucimi učinky OC jsou dle současnych udajů karcinom prsu a karcinom
děložniho čipku. Zvyšene riziko karcinomu prsu je předevšim u žen s rodinnou anamnezou a
u žen, ktere použivaly OC několik let před prvni graviditou. U cervikalniho karcinomu je
situace složitějši, protože dřivějši studie dokazujici vyšši riziko u žen s OC nezohledňovaly
přitomnost dalšich rizikovych faktorů pro rozvoj cervikalnich dysplazii. Novějši studie, ktere
berou v uvahu tyto faktory, už neprokazaly zvyšenou incidenci karcinomu čipku u uživatelek
OC. Některe studie ovšem ukazuji, že existuje zvyšeni rizika v zavislosti na delce uživani OC.
Mezi neprokazana rizika uživani OC patři předevšim rakovina žaludku. Hlavnim přinosem OC
je předevšim ochrana před nežadouci graviditou a tim umožněni efektivniho planovani
rodičovstvi. Vedle toho ovšem existuje mnoho dokladů o dalšich zdravotnich benefitech
spojenych s uživanim OC. K prokazanym přinosům uživani OC patři sniženi rizika karcinomu
ovarii a endometrialniho karcinomu, sniženy vyskyt funkčnich ovarialnich cyst, děložnich
zanětů, mimoděložniho těhotenstvi, prevence hyperandrogenniho syndromu,
menstruačnich potiži a premenstruačniho syndromu. K možnym pozitivnim učinkům OC lze
předevšim zařadit sniženi rizika kolorektalniho karcinomu, benignich onemocněni prsu,
děložnich myomů a osteoporozy.

