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ABSTRAKT 

Univerzita Karlova v Praze 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové 

Katedra farmakologie a toxikologie 

 

Kandidát: Renata Chvajová 

Školitel: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 

Název diplomové práce: Současné moţnosti antikoncepce 

 

Ve své diplomové práci jsem se pokusila shrnout základní poznatky o metodách 

zábrany početí, které jsou v současnosti v České republice k dispozici. V úvodu práce 

jsem přiblíţila reprodukční systém ţeny a funkci hormonů v ţenském organismu.  

Méně vyuţívané metody jsem popsala pouze povrchně, naopak jsem se zaměřila 

na popis metod, které jsou nejen u nás pouţívány nejčastěji. U kaţdé skupiny jsem 

popsala danou metodu, mechanismus účinku, spolehlivost metody, způsob uţívání, 

výhody a nevýhody metody, indikace a kontraindikace, popřípadě další vlastnosti dané 

antikoncepční metody. 

Teoretické poznatky jsem doplnila obrázky a tabulkami. Na závěr kaţdé kapitoly 

jsem uvedla přehled současných registrovaných přípravků. 

Poslední kapitola je věnována tomu, jakým směrem se bude vývoj antikoncepce 

ubírat v budoucnu.  
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ABSTRACT 

Charles University in Prague 

Faculty of Pharmacy in Hradec Kralove 

Department of Pharmacology and Toxicology 

 

Candidate: Renata Chvajová 

Supervisor: PharmDr. Marie Vopršalová, CSc. 

Title of graduation theses: Contemporary contraception 

 

In my Graduation Theses I have tried to summarize existing basic knowledge of 

methods of preventing conception available in the Czech Republic. In the introduction 

of my Graduation Theses I have made a sketch of a woman´s reproductive system and 

function of hormones in woman´s organism.  

I have paid less attention to the methods which are used less and on the other hand 

I have focused on description of the methods which are used most often, and not only in 

the Czech Republic. For each group of contraception I have described the method, the 

mechanism of its effect, reliability of the method, the way of usage, pros and cons of the 

method, indications and contra-indications, eventually some other characteristics of the 

contraceptive method.  

I have supplied the theoretical knowledge with pictures and tables. At the end of 

each chapter I have named a list of contemporary registered preparations.  

The last chapter deals with the way the progress of contraception is going to 

proceed in the future. 
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1. ÚVOD 

Právo ţeny rozhodnout se, zda a kdy mít potomstvo, je zakotveno v Prohlášení 

Teheránské konference OSN o lidských právech (1968), Světovém akčním populačním 

plánu (1974), Úmluvě o odstranění všech diskriminací ţen (1979), Úmluvě o právech 

dítěte (1989), Světové deklaraci o přeţití, ochraně a rozvoji dětí (1990) a dalších 

mezinárodních smlouvách. Jednoznačně nejlepším prostředkem k zajištění této části 

reprodukčního zdraví je umoţnit ţeně přístup k dostatečně široké škále moderní, 

bezpečné a účinné antikoncepce a k informacím o ní. [49] 

Během posledních čtyřiceti let prodělala (nejen) hormonální antikoncepce vývoj 

ke spolehlivosti a bezpečnosti. Díky masovému uţívání a velkému počtu kvalitních 

studií bylo moţné kvantifikovat jak skutečný přínos, tak i rizika této metody. Zatímco 

ethinylestradiol se ustálil jako standardní součást kontracepčních přípravků, gestagenní 

sloţka se plynule vyvíjela.  

Pro kaţdou ţenu v různém věku a různé situaci existuje alternativa zábrany 

početí. Důleţité je, ţe si kaţdá ţena můţe zvolit pro ni nejjistější a nejbezpečnější 

metodu. Místo dřívějších obav z vedlejších účinků hormonální kontracepce se dnes 

dostávají do popředí zejména příznivé léčebné účinky.  

Moţnost účinné ochrany před neţádoucím otěhotněním je součástí moderního 

ţivota. Umoţňuje oddělit příjemné pocity spojené s pohlavním stykem od aktu plození. 

Namísto brutálního ukončení těhotenství chirurgickým zákrokem je ţena chráněna před 

nechtěným otěhotněním. Tato problematika stále zůstává velmi oţehavou politickou a 

náboţenskou otázkou. [28]  

Současné metody plánování rodiny zabrání ročně 187 miliónům nechtěných 

těhotenství, tedy 60 miliónům nechtěných porodů a 105 miliónům potratů, čímţ je 

zachráněno aţ 150 000 ţen. Přesto stále ročně dochází k 80 miliónům nechtěných 

těhotenství a zejména k 20 miliónům potratů v nevyhovujících podmínkách, které jsou 

přímou příčinou 536 000 mateřských úmrtí.  

Situace v České republice je modelovým příkladem, jak dostupnost moderní, 

zejména hormonální antikoncepce, vede ke sníţení potratovosti. Po několika 

neúspěšných pokusech státu sníţit potratovost v zemi se to podařilo aţ v devadesátých 

letech minulého století právě díky široké dostupnosti kvalitních antikoncepčních 

přípravků.  

V slibně narůstajícím trendu došlo v posledním roce ke stagnaci. Naše tradičně 

liberální politika v oblasti reprodukčního zdraví má i své slabiny, náš zákon povaţuje 

právo na umělé přerušení těhotenství za právo občanské, nikoli lidské, legislativa 

znemoţňuje uţití mifepristonu a přes prokazatelné výhody stále není umoţněn volný 

prodej postkoitální antikoncepce. [47]  
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Cílem této diplomové práce je shrnout základní poznatky o kontracepčních 

metodách,  s důrazem na hormonální antikoncepci.  

 

1.1. Vývoj užívání antikoncepce 

 Oproti předchozím rokům se v roce 2008 sníţil počet ţen fertilního věku 

uţívajících antikoncepci, bráno antikoncepci hormonální a nitroděloţní, na 53, 9 %. 

Nejvíc uţivatelek je evidováno v Praze – 68, 8 % a v Olomouckém kraji – 61, 4 %. 

Naopak nejméně uţivatelek je v kraji Plzeňském – 44, 2 % a Středočeském – 45, 5 %. 

Z dostupných metod jednoznačně převaţuje antikoncepce hormonální, viz. graf. [46] 

 

Obr. č. 1 Vývoj užívání antikoncepce na 1000 žen fertilního věku v letech 1975-2008 (převzato z: 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - http://www.uzis.cz/cz/dps/index.html,11/2009) 

 

 

Tab. č. 1 Počet žen s hormonálně řízenou antikoncepcí (na tis. žen fertilního věku) (převzato z: 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR - http://www.uzis.cz/cz/dps/index.html, 11/2009) 

rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

ČR 319.22 353.14 382.1 405.4 437.73 446. 89 475.06 481.51 

 

http://www.uzis.cz/cz/dps/index.html
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2. POHLED  DO  HISTORIE  ANTIKONCEPCE 

Pod pojmem antikoncepce se skrývají všechny metody a opatření, jejichţ cílem je 

zabránit neţádoucímu otěhotnění. Přání porodit dítě ve správnou dobu vedlo uţ od 

pradávna k hledání moţností, jak neţádoucímu těhotenství zabránit. První pokusy o 

antikoncepci mohou z dnešního hlediska vypadat jako vytrţené z hororu. [7] 

Na základě dochovaných informací víme, ţe ve 4. století př. n. l. Platón a 

Aristoteles doporučovali nezvyšovat počet obyvatel a dále doporučovali jedno dítě 

v rodině. V té době potraty a zabíjení dětí byly běţné a za jistých okolností byly 

doporučovány jako určitý obvyklý způsob regulace reprodukce. Co se týče kontracepce, 

dochovaly se písemné doklady jak od Řeků, tak od Římanů – Hippokrates popisuje 

olověnou dutou trubičku částečně vsunutou hrdlem děloţním do dělohy. Od Hippokrata 

pocházejí zprávy i o dalších kontracepčních praktikách, kdy je semeno odstraněno 

z pochvy – vytřeseno z těla pomocí pohybů. Sníţená schopnost oplodnění byla 

spojována s obezitou a zvyšování hmotnosti bylo doporučováno jako antikoncepční 

metoda. Aristoteles doporučoval potření hrdla děloţního a pochvy cedrovým olejem. [6] 

Také staří Egypťané doporučovali řadu metod, které měly zabránit početí. Tzv. 

Petriho Papyrus, sepsaný v Egyptě kolem r. 1850 př. n. l., doporučuje zavést před 

souloţí do pochvy pastu vyrobenou z krokodýlího trusu. Jiné prameny uvádějí sloní 

trus, volskou ţluč, stromovou smůlu nebo zelí. Ve stejném období se doporučovaly 

antikoncepční nápoje ze sladkého piva, sádla a ostrého aromatického koření. Mezi 

drastičtější metody potom patřilo vykuřování vagíny jalovcem nebo poševní čípky z 

pouštních mušek a oslích chlupů. Staří arabští učenci zase doporučovali vzít pravé varle 

vlka, obalit je bavlnou nasáknutou olivovým olejem a tento svérázný antikoncepční 

čípek zavádět před pohlavním stykem do pochvy. Ačkoliv tyto metody vypadají na 

první pohled velmi bizarně, mohou mít racionální jádro-pouţité substance, někdy 

obsahují látky usmrcující spermie. [3; 7] 

Uţ ve starověku si však lidé uvědomili meze těchto tzv. bariérových metod: 

nutnost rušivé a nepříjemné manipulace na pohlavních orgánech těsně před stykem. 

Proto hledali i jiné metody, snadněji pouţitelné - například ve starověké Číně mělo 

ochranu před početím ţeny na plných 5 let zajistit spolknutí 24 ţivých pulců chycených 

v předjaří. [3] 

Ţádná z těchto metod ale nedoznala většího uplatnění a neudrţela se do 

současnosti. Historie moderní antikoncepce se začíná psát aţ ve 20. století, konkrétně v 

r. 1921, kdy si Rakušan Dr. Ludwig Haberlandt povšiml, ţe výtaţky z vaječníků 

těhotných zvířat mohou být pouţity jako antikoncepce, protoţe blokují uvolnění 

zárodečných buněk z vaječníků. Z dnešního pohledu je mechanismus jasný: vaječníky 

obsahují hormony estrogen a progesteron, stejně jako novodobé antikoncepční pilulky. 

Jenţe výtaţky z vaječníků nebyly vhodné k širokému pouţití. Bylo nutné je podávat 

injekčně, a k získání pouhých 12 mg estrogenu (dávky tak pro jednu uţivatelku), bylo 

zapotřebí vaječníků z 80 tisíc prasnic. [3] 
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  Naději přinesla aţ umělá syntéza ţenského hormonu - progesteronu, která se 

podařila excentrickému americkému chemikovi Russelovi Markerovi z výtaţku z jisté 

mexické rostliny- z téţe suroviny vytvořili v r. 1951 jiní američtí vědci norethisteron, 

progestin dodnes široce vyuţívaný v gynekologii. Tuto látku se poprvé odváţili podat 

zdravým lidem biologové G. Pincus a H. C. Chang s porodníkem J. Rockem. Jejich 

pokus v r. 1956 ukázal, ţe metoda je pouţitelná. Bylo sice ještě třeba doladit 

hormonální dávky, ale jiţ v r. 1960 Americký úřad pro potraviny a léčiva schválil do 

výroby první antikoncepční tabletku nazvanou Enovid 10 s obsahem 0, 15 mg 

mestranolu a 10 mg norethynodrelu. [3; 5] O rok později se poprvé začaly kontracepční 

tablety prodávat v Evropě (přípravek Anovlar). V roce 1965 byl na trh v ČSSR uveden 

přípravek Antigest obsahující 0, 10 mg mestranolu a 5 mg methenmadinon-acetátu. [6; 

5] I kdyţ z dnešního pohledu obsahovaly tablety hormonů příliš mnoho, je letopočet 

1960 rokem, kdy antikoncepční tablety zahájily své vítězné taţení světem… [3] 

 V té době byly také formulovány Vokaerem základní podmínky, které by měla 

dokonalá antikoncepce splňovat:  

 Musí být účinná, procento selhání se musí prakticky rovnat nule.  

 Musí být jednoduchá, aby ji mohli uţívat jedinci s nízkou vzdělaností a 

inteligencí.  

 Nesmí být toxická.  

 Nesmí nechávat trvalé následky (nesmí ohroţovat pozdější fertilitu) 

 Dojde-li k selhání, nesmí poškodit plod.  

 Musí být cenově přístupná.  

 Má být pouţitelná ţenami, které tak mají moţnost rozhodovat o svém 

otěhotnění samy.  

 Nesmí rušit pohlavní akt. [18]  

V Evropě byla hormonální antikoncepce zpočátku předepisována pouze vdaným 

ţenám nebo ţenám s poruchami menstruačního cyklu. Teprve v šedesátých letech začali 

lékaři tuto antikoncepci předepisovat i ostatním zdravým ţenám. Osmdesátá léta 

minulého století zaznamenala mírný pokles uţivatelek. Důvodem byly obavy 

z moţných neţádoucích účinků, které měly návaznost na vysoké hladiny hormonů. Od 

té doby prošla antikoncepce významným vývojem, který byl zaměřen na sníţení 

hormonálních dávek, nové sloţení i nové aplikační formy. [44] 

2.1. Antikoncepce a náboženství 

Otázka zábrany početí je prvotně otázkou společenskou, etickou, respektive 

náboţenskou, teprve druhotně medicínsko-technickou. Zatímco technické moţnosti 

antikoncepce se vyvíjejí v souladu s rychlostí vědeckého poznání a pokroku, 

náboţenské a kulturní postoje ke kontrole početí se vyvíjejí mnohem pomaleji. Různá 

náboţenství mají různé postoje ke kontracepci.  
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Buddhismus a hinduismus nekladou zásadní význam na rozmnoţování, tudíţ se 

nijak zvlášť nezabývají otázkou kontracepce. 

Rozmnoţování je naopak důleţitým aspektem u ţidovského a římskokatolického 

náboţenství. Velmi zjednodušeně lze říci, ţe ţidovské náboţenství umoţňuje kontrolu 

reprodukce za určitých podmínek. Římskokatolická církev vychází z toho, ţe smyslem 

manţelství je rozmnoţování a kontracepce ničí potencionální ţivot a zraňuje princip a 

základní smysl manţelství, a proto je hříchem proti přírodě. Křesťanství bylo hlavní 

silou, která ovlivnila kontrolu oplodnění tehdy i v budoucnosti. Zásadně povaţuje 

kontracepci mezi manţeli za neţádoucí. Tato teze pochází z 5. století od sv. Augustina, 

který formálně a jednoznačně odsoudil kontracepci. Církev souhlasí s metodou sexuální 

abstinence a metodou plodných dnů, ale odmítá všechny ostatní metody kontracepce. 

Protestanti naopak umoţňují kontracepční praktiky od r. 1958. 

Islámské právo vychází z toho, ţe děti jsou darem Alláha a mnoho muslimů věří, 

ţe jejich náboţenskou povinností je se rozmnoţovat a osídlovat zemi. [6] 
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3.  ANATOMIE  A  FYZIOLOGIE 

REPRODUKČNÍHO  SYSTÉMU  ŽENY  

3.1. Pohlavní systém ženy 

Funkce reprodukčního systému ţeny mají cyklický charakter, který je dán 

hormonální souhrou mezi hypothalamem, adenohypofýzou, vaječníky a dělohou. Proto 

u ţeny rozeznáváme synchronní, spolu související cykly - hypothalamický, ovariální 

(ovulační) a děloţní (menstruační). [4] 

Hypothalamus 

Hypothalamus produkuje dekapeptid gonadoliberin (GnRH), který se dostává do 

adenohypofýzy, kde se váţe na specifické receptory cílových buněk, produkujících FSH 

a LH.  

Uvolňování GnRH má pulzní charakter. V hypothalamu jsou receptory pro 

zpětnou regulaci sekrece a výdeje GnRH a receptory pro další excitační mediátory, 

které také výdej GnRH významně ovlivňují. [4] 

Adenohypofýza 

Gonadotropní buňky adenohypofýzy mají specifické receptory pro GnRH. 

Aktivace receptorů vede k rychlému vstupu vápníku do buněk a tím za několik desítek 

sekund dochází k sekreci FSH a LH. FSH uvolněný z adenohypofýzy se dostává krví 

k vaječníkům, kde vazbou na receptory buněk membrana granulosa stimuluje 

mitotickou aktivitu a přeměnu buněk stromatu na buňky thekální. FSH stimuluje vývoj 

folikulů a zvyšuje počet receptorů pro další hormon adenohypofýzy - LH. LH se 

uvolňuje z adenohypofýzy o několik dnů později Mechanismem negativní zpětné vazby 

zprostředkované krevním oběhem ovlivňuje FSH a LH uvolňování GnRH. [4] 

Ovarium 

V ovariích se tvoří pod vlivem gonadotropinů (FSH a LH) pohlavní hormony-

estrogeny, gestageny a androgeny.  

Estrogeny jsou steroidní hormony vytvářené buňkami theca interna foliculi a 

membrana granulosa ţlutého tělíska. Část estrogenů se tvoří z androgenů.  

V krevním oběhu se většina steroidních molekul váţe na plazmatické proteiny, 

především na sex hormone binding globulin (SHBG) a na albumin. Jen malá část 

cirkuluje ve volné formě -u estradiolu a testosteronu je to méně neţ 3 %. Právě tato 

volná frakce má přístup k cílovým tkáním, kde se váţe na receptory, a tak příslušný 

hormon vyjádří svou funkci. [2] 
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Inaktivace estrogenů probíhá v játrech, estradiol se metabolizuje na estron a přes 

několik meziproduktů na estriol. Vylučovány jsou hlavně močí jako konjugáty (sulfáty 

a glukuronidy).  

Nejdůleţitějším gestagenem je progesteron, který se tvoří ve ţlutém tělísku 

ovaria, malé mnoţství progesteronu tvoří thekální buňky před ovulací. Progesteron je 

metabolizován v játrech na pregnandiol a ten je ve formě glukuronidu vylučován hlavně 

močí.  

 Hlavním místem produkce androgenů u ţeny jsou nadledviny. V ovariích se 

produkuje z celkového mnoţství androgenů asi 40 %. V plazmě jsou androgeny vázány 

na beta globuliny a na albuminy. Pouze v 1% jsou v plazmě volné. Hlavním místem 

metabolizace androgenů jsou játra, metabolity jsou vylučovány hlavně močí. [4] 

Význam pohlavních hormonů 

Estrogeny, gestageny a androgeny se významně podílejí na vývoji a udrţování 

funkcí spojených s reprodukční úlohou obou pohlaví, mají však i další významné 

metabolické účinky.  

Pohlavní steroidní hormony ovlivňují v období vývoje plodu embryogenezi 

pohlavních orgánů a určují vývoj ţenského nebo muţského fenotypu. Jejich zvýšená 

produkce v ovariích nebo v intersticiálních buňkách varlat je základní podmínkou pro 

pohlavní dospívání jedince a pro dosaţení jeho reprodukční zralosti. Mají zásadní 

význam nejen pro vývoj reprodukčních orgánů a sekundárních pohlavních znaků , ale 

téţ pro regulaci tělesného růstu. [1] 

Význam prostaglandinů v reprodukci 

Prostaglandiny mají v oblasti reprodukce mnoho funkcí. PGE2 stimuluje sekreci 

GnRH z hypothalamu a taktéţ se účastní stimulace výdeje LH estrogeny z hypofýzy. 

Během ovulačního cyklu se ve folikulární tekutině postupně zvyšuje koncentrace 

prostaglandinů, které se podílí na ruptuře folikulu a vypuzení oocytu.  

Prostaglandiny F2 a E2 se tvoří během menstruačního cyklu v děloţní sliznici a 

v myometriu a jejich zvýšené hladiny v sekreční fázi způsobují u senzitivních jedinců 

spastické děloţní kontrakce, které jsou podstatou primární dysmenorey.  

Hladké svalstvo vejcovodů je příkladem dvojího, v tomto případě protichůdného 

účinku prostaglandinů. PGF2 kontrahuje hladké svalstvo vejcovodů, zatímco PGE2 je 

relaxuje. [2] 

3.2. Biosyntéza pohlavních hormonů 

Základní struktura steroidní molekuly je značně úsporná. Má jen 17 uhlíků, které 

se skládají do 4 prstenců - A, B, C, D. Hormonální steroidy však vykazují široké a 

různorodé spektrum biologických vlastností. Této rozmanitosti účinku je dosaţeno 

připojením či odpojením jednoduchých skupin -CH3, -OH, =O na základní strukturu 
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molekuly, jejich prostorovou orientací a zavedením dvojných vazeb do molekuly nebo 

naopak jejich nasycením. Např. u účinného 17β-estradiolu je hydroxylová skupina na 

17. uhlíku orientovaná nad rovinu molekuly. Stočí-li se ale pod rovinu molekuly, 

vzniklý 17α-estradiol úplně ztrácí estrogenní vlastnosti.  

 Nevýhodou úspornosti molekuly je, ţe se určité biologické funkce mohou 

překrývat. Tato vlastnost je vyjádřena hlavně u syntetických steroidů.  

  

Steroidní hormony se tvoří z cholesterolu, tvořeného 27 uhlíky a dlouhým 

postranním řetězcem. Základem steroidogeneze je enzymatická reakce, kterou se přeruší 

vazba mezi 20. a 22. uhlíkem a část řetězce se odštěpí. Vzniklý pregnenolon má jen 21 

uhlíků a je mateřskou látkou pro tvorbu ovariálních steroidů. Rychlost, s jakou se 

cholesterol mění na pregnenolon, určuje - sniţuje či zvyšuje - mnoţství vytvořených 

hormonů. [2] 

 Z pregnenolonu vzniká působením 3-dehydrogenásy a izomerázy hlavní 

endogenní gestagen progesteron. Z něj se pak odštěpí i krátký řetězec -COCH3 a 

vzniknou dva androgeny, androstendion a testosteron, které mají jen 19 uhlíků. 

Alternativně mohou androgeny vzniknout přeměnou pregnenolonu působením 17α-

hydroxylásy a 17, 20-lyasy na dehydroepiandrosteron (DHEA), čímţ se obejde tvorba 

progesteronu.  

Aromatasa v ovariích, varlatech, nadledvinách i jiných endokrinních tkáních 

vytváří z testosteronu nejúčinnější endogenní estrogen estradiol a z androstendionu 

slabý estrogen estron. Estron můţe být dále hydroxylován na estriol, nebo je zpětně 

metabolizován na estradiol. [1; 2] 

 Steroidogeneze probíhá v ovariu pod vlivem luteinizačního hormonu (LH) 

v buňkách theca interna aţ do stadia syntézy androgenů. Thékální buňky samy 

estrogeny netvoří, ale “předávají“ vytvořené androgeny granulózovým buňkám, které 

naopak nejsou schopny tvorby androgenů. Granulózové buňky tvoří estrogeny pod 

vlivem folikulostimulačního hormonu. Biosyntéza steroidních hormonů tedy probíhá za 

spolupráce obou typů ovariálních buněk. [2] 
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Obr. č. 2 Ovariální steroidogeneze (převzato z: Cibula D. a kol. : Základy gynekologické 

endokrinologie, první vydání, Praha, Grada 2002)  
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4. HORMONÁLNÍ  ZMĚNY  V  ŽIVOTĚ ŽENY 

 Hormonální změny v ţivotě ţeny jsou zahájeny zvýšenou sekrecí gonadoliberinů 

asi v 8. aţ 10. roce postnatálního ţivota. Na zahájení sekrece má vliv nejenom vyzrání 

samotného hypothalamu, ale pravděpodobně se uplatňuje vliv celého limbického 

systému. První menstruace se objevuje začátkem puberty, mezi 8. aţ 14. rokem. [4] 

  Délka menstruačního cyklu se u většiny ţen pohybuje mezi 25 a 30 dny. Za 

první den nového cyklu je v praxi označován první den menstruačního krvácení. Z 

hlediska hormonálních změn je však začátek nového cyklu ohraničen vzestupem 

koncentrace FSH, který předchází o 2-3 dny začátek menstruace. Menstruační cyklus 

lze rozdělit do 4 fází: 

1. folikulární fáze (proliferační) 

2. ovulační fáze 

3. luteální fáze (sekreční)  

4. menstruace [2]  

 V období puberty stoupá pulsní sekrece hypothalamického gonadoliberinu 

GnRH, který stimuluje sekreci adenohypofyzárních gonadotropinů – FSH a LH. FSH 

aktivuje v ovariu růst folikulů, z nichţ zpravidla jeden se přetváří ve zrající, tzv. 

Graafův folikul. Ten je uvnitř naplněn tekutinou obklopující zrající ovum, jeho stěny 

vystýlají granulózové a thekální buňky vytvářející steroidní hormony a také 

glykoproteinový hormon inhibin. Ten mechanismem zpětné vazby blokuje sekreci FSH 

v adenohypofýze. Thekální buňky stimulované LH vytvářejí androgenní prekurzory 

estrogenů, ze kterých jsou při stimulaci FSH v granulózových buňkách Graafova 

folikulu vytvářeny působením aromatasy estrogeny estron a především estradiol. 

Progesteron v této fázi vzniká v Graafově folikulu jen v malém mnoţství. Estrogeny 

Graafova folikulu v této folikulární fázi podporují proliferaci děloţního endometria. 

Estradiol stimuluje mitotickou aktivitu endometriálních buněk se zvýšenou 

proteosyntézou a podporuje vaskularizaci endometria.  

 Okolo 14. dne cyklu dosahuje koncentrace estradiolu v plazmě svého maxima. 

Působením této vysoké koncentrace estradiolu a jejím následným prudkým sníţením 

dochází ve 14. -15. dni cyklu ke krátkodobému strmému zvýšení koncentrace FSH a 

krátce nato následuje strmý krátkodobý vzestup koncentrace LH. Na tomto vzestupu a 

následném poklesu sekrece FSH a LH se podílejí téţ dva Graafovým folikulem 

vytvářené glykoproteinové hormony - aktivin a inhibin. Krátkodobý vzestup sekrece 

hypofyzárních gonadotropinů vyvolá zduření a rupturu zralého Graafova folikulu – 

dochází k ovulaci.  

 Sekrece ţláz děloţního hrdla je estrogeny v průběhu folikulární fáze 

menstruačního cyklu stimulována k tvorbě velkého mnoţství řídkého sekretu, bohatého 

na obsah proteinů, proteoglykanů a glukózy. Tento sekret, jehoţ produkce a sloţení 

dosahují optima v bodě ovulace, je pro zdárný průběh koncepce mimořádně příznivý - 
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usnadňuje průnik spermií do děloţního hrdla a jejich postup do vejcovodů, kde se 

spermie setkávají s vajíčkem.  

 V průběhu následujících dvou dnů po ovulaci vyzrává v ovariu ţluté tělísko (tzv. 

luteinizace folikulu - přestavba prasklého Graafova folikulu ve ţluté tělísko), které 

začíná produkovat vysoké mnoţství progesteronu. Progesteron je nezbytný k zástavě 

proliferace endometria a k jeho následné sekreční přestavbě. Tato přestavba je 

předpokladem úspěšné implantace oplodněného vajíčka. Pod vlivem progesteronu se 

mění mnoţství i sloţení cervikálního hlenu.  

Dochází k vzestupu bazální teploty. Zpětnovazebným mechanismem progesteron 

ovlivňuje pulzní sekreci GnRH i gonadotropinů a tím určuje vlastní vývoj i zánik 

ţlutého tělíska. Svého maxima dosahuje sekreční fáze okolo 21. dne, tj. v době, kdy je 

moţno očekávat implantaci blastocyty vzniklé po oplodnění vajíčka spermií.  

 Pokud k oplodnění vajíčka nedojde, nastupuje v endometriu od 22. dne cyklu tzv. 

fáze regresní (menstruace). Produkce progesteronu ţlutým tělískem klesá, endometrium 

se ztenčuje a sniţuje se jeho prokrvení konstrikcí spirálních arterií endometria. Dochází 

k odlučování funkční vrstvy endometria a k menstruačnímu krvácení. Na tomto procesu 

se podílejí především prostaglandiny, jejichţ endometriální produkce v premenstruální 

fázi výrazně stoupá. Současně s vazokonstrikcí dochází v endometriu k nahromadění 

zánětlivých buněčných elementů a k uvolnění prozánětlivých cytokinů.  

 Je téţ aktivována fibrinolýza, která činí menstruační krev tekutou a usnadňuje její 

odtok. Nadměrná produkce prostaglandinů, stimulujících také kontrakce myometria, 

můţe být příčinou dysmenoroických obtíţí. Po 3-5 denní fázi menstruace nastupuje 

nový cyklus. [1; 2] 

 Tato periodicita přetrvává u ţeny po dobu 35-40 let. Ve věku 49-54 let cyklická 

aktivita ovariální činnosti postupně ustává. Počet zrajících folikulů v ovariu klesá a 

ovariem řízený menstruační cyklus se stává nepravidelným, prodluţuje se, aţ zcela 

ustává. Trvalé vymizení cyklického menstruačního krvácení po dobu jednoho roku je 

označováno termínem menopauza. Klimakterium značí celé období přechodu ţeny 

z reprodukční do nereprodukční fáze ţivota. Trvá více let. [1] 

 Estrogeny působí v období plodného věku ţeny na cévní endotel ochraně 

různými mechanismy a brání vývoji aterosklerotických cévních změn. Bylo zjištěno, ţe 

v postmenoupaze (období po nástupu menopauzy) dochází s vývojem aterosklerózy ke 

sníţení počtu estrogenových receptorů v cévním endotelu, takţe se jiţ v této fázi 

ochranný vliv estrogenů na cévní endotel nemusí projevit.  

 V období stáří, kdy ustává u ţeny produkce ovariálních estrogenů a gestagenů, 

přetrvává relativně nízká, ale stabilní produkce estrogenů a androgenů kůrou nadledvin. 

V tomto období mají androgeny, a zejména estrogeny, význam pro regulaci procesu 

stárnutí svým anabolickým účinkem na proteosyntézu a na homeostázu vápníku 

v organismu. Jejich deficit ve stáří se podílí na zvýšeném úbytku kostní hmoty a na 

vývoji osteoporózy. [1] 
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4.1. Regulace cyklu 

 Předpokladem fyziologických změn během menstruačního cyklu je přesná 

kooperace mezi ovariem a hypothalamo-hypofyzárním systémem. Nejvýznamnějším 

mechanismem, kterým ovarium zpětně ovlivňuje sekreci gonadotropinů, je negativní 

zpětná vazba, která je zprostředkována hlavně estradiolem, zatímco úloha progesteronu 

je minimální. Vazba se uplatňuje ve folikulární fázi cyklu, kdy rostoucí hladina 

estrogenu vyvolá sníţení sekrece FSH.  

 Druhým mechanismem regulace je pozitivní zpětná vazba, která se uplatňuje 

taktéţ ve folikulární fázi cyklu. Vzestup koncentrace estradiolu na určitou hranici a 

určitou dobu vyvolá vzestup hladiny LH. Na této vazbě se podílí i progesteron - ke 

konci folikulární fáze potencuje nízká hladina progesteronu pozitivní zpětnou vazbu 

estrogenů a podílí se tak na vyplavení LH. Tzv. “LH pík“ je nezbytným předpokladem 

pro vyvolání řady změn v ovariu, vedoucích k ovulaci.  

 Během luteální fáze mají vysoké koncentrace progesteronu inhibiční vliv na 

sekreci gonadotrpinů, především LH. K vyvolání tohoto účinku je nutné současné 

působení estrogenu. [2] 

 

Obr. č. 3 Menstruační cyklus ženy (převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Menstruační_cyklus, 

11/2009) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Menstrua%C4%8Dn%C3%AD_cyklus
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5. METODY  ANTIKONCEPCE 

 Antikoncepční metody můţeme rozdělit různými způsoby. Velmi časté je dělení 

na muţskou a ţenskou antikoncepci, hormonální a nehormonální, reverzibilní a 

ireverzibilní… 

5.1. Rozdělení dle mechanizmu účinku: 

Přirozené 

Nevyţadují ţádné pomůcky, léky, lékařské zákroky: 

 Přerušovaná souloţ (muţská a.)  

 Metoda plodných a neplodných dnů (ţenská a.) 

Bariérové 

Mechanicky zabraňují splynutí vajíčka a spermie. Kladou spermiím do cesty 

určitou překáţku (bariéru).   

 Kondom (muţská a.) a Femidom (ţenská a.)  

 Cervikální pesar (ţenská a.)  

 Vaginální pesar = diafragma (ţenská a.)  

Chemické  

Vyuţívají látek, které při kontaktu ničí spermie nebo omezují jejich pohyblivost.  

 Spermicidní tablety, krémy, čípky, pěny a vaginální tampony (ţenská a.)  

Hormonální  

Dodáváním uměle připravených hormonů zabraňují dozrávání a uvolňování 

vajíčka (ovulaci).  

 Kombinované preparáty (ţenská a.) 

 Gestagenní preparáty (ţenská a.) 

Nitroděložní tělísko 

Působí mechanicky, chemicky a aktivací obranných mechanismů. Z některých 

tělísek se uvolňují hormony, jiná hormony neobsahují. (ţenská a.) 

Sterilizace 

Chirurgické přerušení vejcovodů u ţeny nebo chámovodů u muţe. [3; 7] 
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5.2. Spolehlivost metod - Pearlův index 

 Spolehlivost metody se vyjadřuje Perlovým indexem – počet nechtěných 

těhotenství při jejím uţívání jedním stem ţen po dobu jednoho roku. Chceme-li zjistit 

spolehlivé údaje o účinnosti antikoncepčních metod, potřebujeme velký vzorek, čítající 

alespoň 1200 měsíců pouţívání antikoncepce. V praxi sledujeme 100 ţen, které mají 

pravidelný pohlavní styk a pouţívají některou z antikoncepčních metod. Po 12 měsících 

spočítáme v této skupině nechtěná těhotenství. Pokud v této skupině během 

sledovaného roku otěhotněly dvě ţeny, Pearlův index selhání uvedené antikoncepční 

metody je 2. Pokud otěhotnělo pět ţen, Pearlův index je 5. Jinými slovy, čím vyšší je 

Pearlův index, tím větší je pravděpodobnost selhání. A naopak, čím niţší je Pearlův 

index, tím je zvaţovaná metoda účinnější. Index selhání měřený Perlovou metodou však 

nelze povaţovat za absolutní. Předně, různé zdroje uvádějí různé hodnoty indexu. 

Některé poskytují výrobci, jindy jde o různě přesné odhady. V celkovém hodnocení 

však panuje určitá shoda. V kaţdém případě antikoncepce často selhává nikoli proto, ţe 

by uţitá metoda byla neúčinná, nýbrţ proto, ţe není pouţita správným způsobem. Z 

těchto i dalších příčin nemůţe být Pearlův index ničím víc neţ orientačním bodem, 

uţitečnou nápovědou, střípkem obecné informace. Nicméně ve světle těchto faktů má 

své vyuţití coby jeden z několika faktorů při volbě vhodné antikoncepční metody. [10] 

 

Tab. č.  2 Pearlův index u vybraných antikoncepčních metod (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy 

gynekologické endokrinologie, Praha, Grada 2002;  a http://www.gynekologie-

brno.cz/antikoncepce-brno.html, 11/2009) 

Antikoncepční metoda Pearlův index 

nechráněný pohlavní styk 85 

spermicidy 25 

kondom  14 

přerušovaná souloţ 20 

diafragma 6 - 18 

nitroděloţní tělísko bez hormonu 0, 8 

nitroděloţní tělísko s hormonem 0, 2 

kombinovaná hormonální antikoncepce 0, 1-0, 4 

gestagenní perorální antikoncepce 0, 5-9, 6 

gestagenní injekční antikoncepce 0, 3-1 

gestagenní implantáty 0, 0-0, 07 

sterilizace ţeny 0, 0-0, 5 

sterilizace muţe 0, 0-0, 15 

http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#prirozena#prirozena
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#prirozena#prirozena
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#barierova#barierova
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#telisko#telisko
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#hormonalni#hormonalni
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#hormonalni#hormonalni
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#hormonalni#hormonalni
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#hormonalni#hormonalni
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#sterilizace#sterilizace
http://www.gynekologie-brno.cz/antikoncepce-brno.html#sterilizace#sterilizace
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5.3. Přerušovaná soulož 

 Tato metoda je zřejmě nestarší antikoncepční metodou. Spočívá v tom, ţe muţ 

těsně před vyvrcholením a ejakulací svůj pohlavní úd z ţenské pochvy vytáhne. Sperma 

se tak do pochvy vůbec nedostane, je vystříknuto mimo ni.  

Výhoda této metody tkví v tom, ţe je moţno ji pouţít kdykoliv a kdekoliv a nemá 

prakticky ţádné kontraindikace. Pak uţ přicházejí jen samé nevýhody. Především je to 

způsob málo spolehlivý, coţ je způsobeno velkým nebezpečím moţné chyby uţivatele. 

Počet selhání v prvním roce pouţití se odhaduje aţ na 18 %. 

 Metoda přerušované souloţe by měla zůstat nouzovým řešením, vyhrazeným jen 

pro situace, kdy opravdu nic jiného není po ruce… [3] 

5.4. Metoda plodných a neplodných dnů 

 Výpočet fertilního období vychází z ţivotnosti spermie v ţenském genitálním 

traktu, která bývá odhadována na dobu 2-7 dní, a z oplozeníschopnosti vajíčka 

odhadované na 72 hodin po ovulaci. Podle toho je tedy moţnost koncepce limitována 

obdobím počínajícím 7 dní před ovulací a končícím třetí poovulační den. [5] 

 Spolehlivost závisí hlavně na uţivatelích, jak dalece dodrţují striktní abstinenci 

v období moţné fertility, a dále pak na přesnosti detekce ovulace, kde je moţno pouţít 

tzv. kalendářovou metodu, měření křivky bazální teploty, stanovení změn cervikálního 

hlenu, konzistence děloţního čípku, symptotermální metodu (kombinuje sledování 

bazální tělesné teploty, hlenu děloţního čípku a některých doplňujících příznaků, např. 

polohy a konzistence děloţního čípku, napětí v prsou, bolesti v podbřišku), krystalizace 

slin a rychlé stanovení LH (pomocí komerčních souprav). [5] 

 Nejpouţívanější je symptotermální metoda a Billingsova metoda (nejrozšířenější 

forma hlenové metody), v menší míře kalendářová metoda a měření bazální tělesné 

teploty. [8] 

Spolehlivost je podstatně vyšší, pokud je nechráněný pohlavní styk realizován aţ 

v poovulačním období a celé preovulační období je zahrnuto do sexuální abstinence. 

Metoda nemá ţádné absolutní kontraindikace. Relativní kontraindikací je např. 

nachlazení, které můţe změnit parametry ovulačních indikátorů. [5]  

Nejlepší dostupné informace o počtu uţivatelů metod periodické abstinence 

pocházejí ze statistiky Spojených národů z roku 2007. Podle ní pouţívalo tyto metody 

celkem 3, 6 % ţen ve věku 15-49 let ţijících v manţelství nebo v partnerském svazku. 

Vychází-li se z celkového počtu 1, 13 miliard ţen spadajících do této kategorie, pak 3, 

6 % představuje přibliţně 40, 7 milionů ţen (respektive párů). [8] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Informace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Abstinence
http://cs.wikipedia.org/wiki/OSN
http://cs.wikipedia.org/wiki/2007
http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD
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5.5. Kondom 

 První snahy vyrobit kondom zahrnovaly pouţití tkaných látek, ale výrobky 

nebyly moc efektivní. První efektivní kondomy byly vyrobeny z ovčího střeva nebo jiné 

zvířecí blány a jsou stále dostupné pro svou lepší schopnost přenášet tělesné teplo a 

hmatové vjemy v porovnání se syntetickými kondomy, ale nejsou stejně účinné v 

prevenci těhotenství a infekce. Hromadná produkce kondomů začala v polovině 19. 

století krátce po objevení gumového vulkanizačního procesu. [8]  

  Jde o kontracepční metodu poměrně spolehlivou a technicky velmi jednoduchou. 

Dnešní podobu kondomu zná kaţdý. Latexové kondomy jsou baleny v rolovací formě. 

Mají „správnou“ a „nesprávnou“ stranu. Proto první věc, kterou musí uţivatel udělat, je 

určit, která strana je která - dotyk penisu na „nesprávné“ straně rolovaného kondomu 

potenciálně kontaminuje povrch tekutinou obsahující sperma, a v tom případě by měl 

být kondom vyměněn. Pruţnost materiálu je téměř neuvěřitelná-průtaţnost kondomu je 

aţ 730 %, vejde se do něj 11 litrů vody, a přes 30 litrů vzduchu. [3; 8] 

 V posledních letech výrobci produkují mnoho rozměrů, barev a tvarů kondomů, 

včetně aromatických a speciálních, u kterých se předpokládá, ţe mají stimulující 

účinky. Mnoho kondomů má přidaný spermicidní lubrikant, který ale není efektivní 

náhradou za separátní pouţití spermicidu. Kondomy vyrobené z přírodních materiálů, 

např. z jehněčích střev nejsou efektivní v prevenci infekce. Nemnoho firem dnes vyrábí 

téţ kondomy z polyetylénu nebo polyuretanu, o kterých se předpokládá, ţe jsou stejně 

účinné jako latex, ale nebyly natolik testovány. Tyto alternativní materiály jsou uţitečné 

pro ty, kteří mají alergii na latex. [8] 

 Technika pouţívání kondomů je velice důleţitá. Je-li prostředek vyroben 

z latexu, pak je jeho stěna málo odolná vůči tuku. Blanka kondomu je snadno 

mechanicky zranitelná, zejména ostrými předměty (nehty). V souvislosti s kondomy je 

nepřípustné pouţití různých mastí, tělových mlék…Je třeba upozornit na nutnost uţívat 

ve vodě rozpustné nemastné krémy a lubrikanty, nikoliv olejové. Prezervativ se 

nasazuje na ztopořený pohlavní úd aţ bezprostředně před pohlavním stykem.Souloţ je 

třeba ukončit ihned po ejakulaci. [5]  

 Kromě toho, ţe kondom chrání dosti spolehlivě před početím, zabraňuje přenosu 

pohlavních nemocí (HIV-nechrání stoprocentně, jen sniţuje pravděpodobnost přenosu 

asi 10x; kapavka; chlamydie; papilomaviry a genitální opar).  

 Nevýhodou kondomu je, ţe bere pohlavnímu aktu svobodu a spontánnost. Musíte 

na něj myslet, musíte se na styk připravit, musíte jej nasadit, myslet na to, aby nesklouzl 

a nakonec ho po styku zlikvidovat. [3] 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tkan%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tkanina
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Syntetick%C3%BD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/19._stolet%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Guma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vulkanizace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spermicid
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jehn%C4%9B&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Polyetyl%C3%A9n&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Polyuretan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Alergie
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Obr. č. 4 Prezervativ (převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezervativ, 11/2009) 

5.6. Femidom 

 Ţenský prezervativ je větší a delší neţ pánský kondom, na obou koncích je 

vybaven flexibilními krouţky. Zavádí se do pochvy podobně jako vaginální pesar. 

Vnitřní krouţek se přikládá k děloţnímu čípku, zevní krouţek zůstává před rodidly.Tak 

je celá pochva kryta stěnou femidonu. Femidon chrání jak proti otěhotnění, tak proti 

sexuálně přenosným nemocem.  

Femidon je vybaven lubrikanciem, takţe je kluzký, ale lubrikaci lze zlepšit 

kombinací s antikoncepčním krémem. Na našem trhu je k dispozici, je ale poměrně 

drahý. [5]  

 

Obr. č. 5 Femidom (převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezervativ, 11/2009) 

5.7.  Cervikální pesar 

 Zmínky o pesaru se objevují uţ v egyptských papyrech. Během posledních 150 

let se změnil jak materiál, ze kterého se vyrábějí, tak i jejich efektivita… [6] Dnešní 

pesar je vyroben z gumy, latexu, plastických hmot nebo z kovových materiálů. Nasazuje 

se na vaginální porci čípku děloţního a vytváří neprostupnou bariéru pro spermie. 

Standardní cervikální pesary jsou vyráběny v průměrech 22-31 mm.  

 Před začátkem uţívání této metody je nutné gynekologické vyšetření. Lékař musí 

zjistit anatomické poměry pochvy, vaginální porce čípku děloţního a vyloučit všechny 

defekty, které by mohly vést k selhání metody. Také doporučí uţivatelce správnou 

velikost pesaru-optimální pesar po nasazení na čípek pevně přilne. Pesar by neměl být 

ponechán uvnitř déle neţ 3 dny. Nedodrţení této zásady můţe vést k zánětlivým 

komplikacím a nepříjemným zapáchajícím výtokům. Cervikální pesar je určen 

k opakovanému pouţití. Po kaţdém pouţití se musí umýt, vysušit a uskladnit na suchém 
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místě. Délka pouţívání by měla být maximálně 2 roky (z důvodu opotřebování 

materiálu).  

 Cervikální pesar je stejně účinný jako pesar vaginální. Je indikován v případech, 

kdy pouţití vaginálního pesaru není vhodné (retroverze děloţní, rozvolněné svalstvo 

pánevního dna…). Je kontraindikován u chronické cervicitidy, cervikálních erozí, 

lacerací nebo dalších anatomických změn zevní porce čípku děloţního. Metoda je méně 

efektivní neţ hormonální antikoncepce nebo nitroděloţní tělísko, ale je vhodná pro 

ţeny, které nemají častý pohlavní styk. Přínosem je i částečná ochrana proti sexuálně 

přenosným nemocem [5] 

5.8. Vaginální pesar - diafragma 

 Diafragma je kruhový klobouček s pevnou pruţinou na obvodu, která udrţuje 

pravidelný tvar diafragmy a zajišťuje její intimní přilnutí ke stěně poševní. Většinou je 

vyrobena z podobných materiálů jako prezervativ. Vyrábí se v průměrech 50-105 mm a 

v tloušťkách 2, 5-5 mm. 

 Zavádí se do pochvy tak, aby oddělila její koitující část od čípku a dalších orgánů 

pohlavního traktu. Protoţe v průběhu koitu můţe dojít ke změně postavení pesaru 

v pochvě, doporučuje se kombinovat diafragmu se spermicidy. [5]  

 Preskripci pesaru předchází gynekologické vyšetření ţeny k vyloučení 

nepravidelného tvaru pochvy či sept, chronických zánětlivých změn nebo změn v malé 

pánvi. Teprve po tomto vyšetření změří lékař poševní průměr kalibračními krouţky a 

doporučí vhodnou velikost diafragmy. Ţena musí být o pouţívání pesaru předem 

poučena a měla by si manipulaci s ním procvičit. Lékaři často zapomínají na to, ţe se 

v průběhu sexuální stimulace průměr pochvy zvětšuje. Pouţití menšího průměru 

diafragmy pak vede k její dislokaci a je zdrojem selhání metody. 

 Zavedený pesar by neměl být v pochvě déle neţ 24 hodin. Diafragmu lze pouţít 

opakovaně. Je však nutné ji umýt a vysušit po kaţdém pouţití a skladovat nejlépe 

v dodávané krabičce, aby se předešlo zvýšení vlhkosti…Tím je zajištěna dlouhodobá 

kvalita kaučukové gumy. [5] Nevýhodou metody jsou potíţe se zaváděním před kaţdým 

sexuálním stykem, popřípadě s odstraňováním pesaru z pochvy. Taktéţ pravidelné 

čištění můţe být nevýhodou. Výhodou je pak zavedení diafragmy před zahájením styku 

bez předchozího časového omezení. Teprve k aplikaci spermicidu by mělo dojít aţ těsně 

před zahájením sexuální aktivity. Při opakovaném koitu se doporučuje taktéţ další uţití 

spermicidu. Výhodou jsou dále minimální systémové účinky a dílčí ochrana před 

sexuálně přenosnými chorobami. 

 Uţívání diafragmy je vhodné pro ţeny s malou frekvencí pohlavního styku, nebo 

pro ţeny, které nesnášejí jinou formu antikoncepce. [5] Kontraindikacemi metody jsou 

děloţní descensus a prolaps (sníţení fyziologické polohy dělohy, avšak bez vystoupení 

skrz ústí vaginy, větší pokles se označuje jako prolaps dělohy), větší cystokéla (sakovité 

vyklenutí a pokles močového měchýře do oblasti introitu při descensu pochvy a dělohy) 
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nebo rektokéla (sakovité vyklenutí a pokles konečníku do oblasti introitu při descensu 

pochvy a dělohy), děloţní retroverze (sklonění dozadu), recidivující uroinfekce a alergie 

na kaučuk nebo spermicidy. [5] 

  

Obr. č. 6 Diafragma (převzato z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Prezervativ, 11/2009) 

5.9. Spermicidy 

 Jsou to chemické látky, které inaktivují spermie v pochvě. Mohou být pouţity 

samostatně nebo v kombinaci s diafragmou, cervikálním pesarem...Skládají se ze 2 

základních částí - aktivní spermicidní látky a adjuvantní substance, která je nosným 

prostředím pro aktivní látku. Většina dnes pouţívaných spermicidů jsou surfaktanty, 

sniţují povrchové napětí membrán spermií a tím zastavují jejich pohyblivost. [5; 8]  

Lékové formy spermicidů jsou různé – krémy, ţelé, pěny, čípky, vaginální tablety 

a dokonce vaginální houbičky, které jsou spermicidní látkou nasyceny a po zavedení do 

pochvy vlivem vlhkosti nabobtnají a přehradí spermiím průchod do děloţního čípku. 

Jako nejúčinnější se jeví krémy a pěny, které nejlépe kryjí čípek. Spermicidy jsou 

neparfemované, čiré, neochucené, nezpůsobují skvrny a jsou mazlavé. Uţívají se před 

kaţdým pohlavním stykem, přičemţ je nutné dodrţet několik pravidel-čípek musí být 

krytý spermicidní látkou, po aplikaci se musí určitou dobu počkat, aby se účinné látky 

mohly rozšířit po celé potřebné ploše, pochva se nesmí vyplachovat nejméně 6 hodin po 

styku. Nevýhodou uţití samotných spermicidů je podmínka jejich aplikace před kaţdým 

stykem, coţ u některých párů negativně ovlivňuje jejich spontánní sexuální aktivitu. [3; 

5; 8] 

 Výhodou spermicidů je jejich dostupnost a jednoduchý způsob pouţití. Je to 

bezpečná forma kontracepce, bez systémových vedlejších účinků. Neobsahuje hormony. 

Nevyţaduje lékařský předpis. Je vhodná pro páry, které nemají častý sexuální styk, pro 

krátkodobé pouţití, nebo jako součást jiných antikoncepčních metod. Včasná a správná 

aplikace zvyšuje efektivitu této metody, ale i přesto jsou spermicidy relativně málo 

spolehlivé. Jedinou kontraindikací metody je přecitlivělost na sloţky přípravku. [5] 

  Ještě nedávno se věřilo, ţe nonoxynol-9 sniţuje riziko přenosu infekce HIV 

svým spermicidním a dezinfekčním účinkem. WHO před několika lety vydala na 

základě 5 randomizovaných klinických studií doporučení nepouţívat nonoxynol-9 

v prevenci přenosu HIV infekce. Protoţe nonoxynol-9 dráţdí genitální oblast - 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nonoxynol-9
http://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nonoxynol-9
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způsobuje různé oděrky, zarudnutí, svědění, dokonce vaginální léze a ulcerace. To můţe 

zapříčinit přenos viru HIV a dalších pohlavně přenosných nemocí s větší 

pravděpodobností, zvláště je-li pouţíván často. Proto také Americký úřad pro potraviny 

a léčiva (FDA) vydal nařízení, kterým nařizuje výrobcům, jejichţ produkty obsahují 

nonoxynol-9, ţe takovéto produkty musí být označeny nápisem, který na tuto skutečnost 

upozorní a zároveň výslovně uvede, ţe se nejedná o látku, která by mohla bránit 

přenosu infekce virem HIV. Na základě nařízení FDA se i mnozí z předních 

specializovaných prodejců kondomů na internetu rozhodli k přerušení prodeje kondomů 

s lubrikanty obsahujícími nonoxynol-9 a to i s příslušným vysvětlením, proč kondomy 

se spermicidními přípravky neprodávají. [8; 12] 

V současné době jsou na českém trhu registrovány tyto přípravky:  

 Pharmatex - vag.globule, krém, tablety a tampony s obsahem 

benzalkoniumchloridu 

 Patentex Oval N - vag.globule s obsahem nonoxynolu-9 [13] 

5.10. Nitroděložní tělísko (IUD = intra uterine device) 

 Mechanismus účinku tělíska nebyl doposud plně objasněn. Zřejmě funguje takto: 

do dělohy zavedené cizí těleso vyvolává obrannou reakci, která se projeví vcestováním 

makrofágů do děloţní dutiny, a ty se snaţí IUD fagocytovat. Dochází tedy k tomu, ţe 

spermie, přicházející do dělohy, jsou pohlcovány buňkami imunitního systému, jejich 

počet se sniţuje a tudíţ klesá jejich schopnost oplodnit vajíčko. Přidání mědi svým 

toxickým účinkem toto působení zvyšuje. Současně dochází ke změnám kvality 

nitroděloţní tekutiny a endometria. Jiná hypotéza říká, ţe cizí těleso zrychluje transport 

tekutiny děloţní dutinou a embryo, které do ní přijde vejcovodem, nemá dost času, aby 

se usadilo v děloze. [3; 5] 

  Dnes se tělíska vyrábějí z plastů, přičemţ se vyuţívá jejich „tvarové paměti“-

tělísko se vtáhne do tenké trubičky, spolu s trubičkou se zavede do dutiny děloţní a tam 

se z trubičky pomocí pístu vytlačí. Tělísko se rozvine do původního tvaru, který mu 

nedovolí vypadnout a trubička se vytáhne. Tvary tělísek jsou různé, ale pro 

antikoncepční účinek to nemá význam, spíš jde o to, aby tělísko nevypadlo. Tělíska 

mají většinou tvar písmene T, jsou opatřeny vláknem, které vyčnívá do pochvy a za 

které se dá tělísko vytáhnout. Někdy se plast kombinuje s kovem - nejčastěji s mědí - ta 

se pomalu rozpouští a sniţuje pohyblivost spermií. [3] 

Tělíska se dělí na 2 druhy: 

 Inertní 

o působí svou přítomností jako cizí těleso 

o lze je zavést na téměř neomezenou dobu [3] 

o pokud ţeně tělísko vyhovuje, můţe zůstat v děloţní dutině aţ do 

menopauzy, kdy je moţné ho po jednom roce bez menses vyjmout 

[5] 

http://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Pohlavn%C4%9B_p%C5%99enosn%C3%A9_nemoci&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/FDA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nonoxynol-9
http://cs.wikipedia.org/wiki/HIV
http://cs.wikipedia.org/wiki/FDA
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kondom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lubrikant
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nonoxynol-9
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o v současné době se uţ téměř nepouţívají [3] 

 Medikovaná:  

o obsahují nějakou látku, která se pomalu uvolňuje a zvyšuje jejich 

účinnost - měď, hormon [3] 

o doba ponechání tělíska v děloze je limitována časem udávaným 

výrobcem - tělíska s hormonem 1-3 roky, tělíska s mědí 3-5 let [5] 

 Některé tělíska obsahují místo mědi stříbro nebo zlato, ty však nemají 

antikoncepční účinek, slouţí jen jako jádro tělíska, které je mnohem odolnější neţ měď.  

  Nitroděloţní tělíska se prodávají v lékárně na lékařský předpis. Zavádění do 

dělohy provádí gynekolog, většinou při menstruaci, kdy je děloţní hrdlo trochu 

pootevřené. [3] 

IUD se doporučuje ţenám, které uţ alespoň jednou rodily, dosáhly plánovaného 

počtu svých dětí, nepřejí si provést sterilizaci nebo jiné metody antikoncepce odmítají. 

Hlavní výhodou metody je to, ţe je levná a nemusí se na ni pořád myslet. [5] 

 Nevýhody metody: 

o nízká spolehlivost, Pearlův index je skoro 5 [3] 

o mimoděloţní těhotenství – pacientka by o něm měla být vţdy 

informována, hlavně proto, ţe příznaky mimoděloţního těhotenství 

mohou být zastřeny jinými vedlejšími účinky IUD, jako je špinění, 

krvácení, bolesti v podbřišku  

o špinění, krvácení, prodlouţené a silné měsíčky-mohou způsobit 

anemii, jako pomocná léčba se pak doporučuje vitamín C, 

flavonoidy, ţelezo; při nezlepšení potíţí je lépe IUD vyjmout  

o křečovité bolesti dělohy – nejčastější po zavedení IUD, mohou 

však přetrvávat i delší dobu; zde se pak podávají analgetika, a 

pokud nepomohou, opět je lépe IUD vyjmout  

o pánevní zánětlivé onemocnění (tzv. PID) – začátek můţe být 

nenápadný, s poševním výtokem (i krvavým), citlivostí 

v podbřišku, bolestí při styku, celkovou nevolností, zvýšenou 

teplotou; [5]Důvodem častějších zánětů je skutečnost, ţe IUD 

nebrání pronikání spermií do dělohy. Tyto komplikace ale 

nepostihují téměř vůbec ţeny, které mají jednoho stálého partnera. 

[3] Protoţe PID mohou vést aţ k neplodnosti, nedoporučuje se 

zavádět IUD ţenám, které si budou přát mít v budoucnu děti 

o alergie 

o perforace dělohy – nejčastěji k ní dochází při zavádění IUD, ale 

přijde se na to aţ po otěhotnění 

o spontánní expulze IUD – děloha se často snaţí zavedené IUD 

svými stahy vypudit  ven [5] 
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 Kontraindikacemi metody jsou: 

o poruchy krevní sráţlivosti a antikoagulační terapie 

o nepravidelnosti tvaru děloţní dutiny vývojové i získané 

o předchozí mimoděloţní těhotenství v anamnéze 

o chlopenní srdeční vady a stav po srdečních operacích 

o imunosupresivní a kortikosteroidní terapie 

o imunologicky kompromitované ţeny 

o alergie na plast 

o u IUD s mědí alergie na měď a Wilsonova nemoc 

o inkompetence děloţního hrdla  

o těhotenství nebo podezření na něj 

o zánětlivé nebo maligní onemocnění rodidel 

o nevyjasněné krvácení z rodidel 

o menometroragie (menstruační krvácení, které je velmi silné a 

dlouho přetrvává) 

o anemie 

Kouření není kontraindikací IUD. Kontracepční účinnost závisí na vlastním IUD, 

na jeho tvaru, na zavádějícím lékaři a jeho zkušenostech a na ţeně samotné. [5] 

 

Obr. č. 7 Typy nitroděložních tělísek (převzato z: Barták A.: Antikoncepce, první vydání, Praha, 

Grada 2006) První tři jsou s mědí (spirálka měděného drátku na svislém dříku) – zcela vlevo typ 

MEDUSA, vedle MULTILOAD,a třetí je běžné tělísko typu T. Zcela vpravo je pro porovnání 

tělísko s hormonem. 

 

 V současné době jsou na českém trhu k dispozici tyto přípravky:Polyethylénová 

tělíska s měděným drátkem MULTILOAD-Cu 375 STANDART, MULTILOAD-Cu 

375 SL, ORTHO-GYNE T 380 S, DANA Cuprum a IUD EUROGINE (13 různých 

typů – kromě mědi obsahují některé typy stříbro nebo zlato).[45] 

5.11. Nitroděložní systém 

 Nitroděloţní systém je spojení nitroděloţního tělíska s antikoncepčním 

implantátem. V současné době je na českém trhu k dispozici jediný preparát tohoto typu 

– Mirena. Mirena obsahuje 52 mg levonorgestrelu (LNG), který je uvolňován 

kontinuálně v dávce 20 μg denně do děloţní dutiny. Levonorgestrel je progestin se 

slabým reziduálním androgenním účinkem. Na endometrium a cervikální hlen působí 
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stejně jako dlouhodobě podávané perorální přípravky (hlen v děloţním hrdle je pod 

hormonálním vlivem neprostupný pro spermie, a navíc progestin blokuje růst děloţní 

sliznice, která tak neposkytuje vhodné prostředí pro oplodněné vajíčko; tělísko jako 

zdroj hormonu je v přímém dotyku s děloţní sliznicí-tím se v děloze dosáhne vysoké 

koncentrace antikoncepčního progestinu, který zajistí mimořádně spolehlivou ochranu 

proti otěhotnění). [3; 14] 

 Po zavedení Mireny lze očekávat postupně slábnoucí krvácení trvající průměrně 

3 měsíce (Mirena způsobuje hlubokou hypomenoreu, u asi 20 % ţen úplné vymizení 

měsíčního krvácení). Pokud nastane, zcela výjimečně, silné krvácení při zavedené 

Mireně, je obvykle příčina jinde (např.neuplné zavedení). Koncentrace progestinu je 

vysoká, jeho brzdící vliv značný, a proto menstruace bývá slabá. Někdy tak slabá, ţe si 

jej ţena ani nevšimne, takţe zdánlivě nemenstruuje. Ve skutečnosti se 1x za měsíc přece 

jen nějaké červené krvinky v pochvě najdou, ale dají se prokázat jen citlivými 

chemickými metodami. Sérová hladina LNG při zavedené Mireně pomalu klesá a 

dosahuje hodnot 100-200 pg/ml, coţ je asi desetina hladiny LNG dosahované při 

pouţívaní COC. Je to maximálně spolehlivá antikoncepce, Pearlův index je 0, 02. [3; 

13; 14]  

Mirena spojuje výhody nehormonálních antikoncepčních tělísek (IUD) a 

kombinovaných hormonálních metod antikoncepce (COC): 

 Výhody Mireny oproti nehormonálním IUD: 

o je spolehlivější (Pearlův index je asi 10x niţší) 

o chrání i před mimoděloţním těhotenstvím 

o sniţuje riziko pánevní zánětlivé nemoci 

o výrazně sniţuje krevní ztrátu při menstruaci 

o nezpůsobuje dysmenoreu (menstruace spojená se značnou 

bolestivostí a celkovými obtíţemi) 

o lze ji pouţít při alergii na měď a při Wilsonově nemoci [14] 

 Výhody Mireny oproti COC: 

o je spolehlivější 

o její spolehlivost nezávisí na chybě ţeny nebo na zevních faktorech 

(průjem, lékové interakce) 

o eliminuje nepříznivé vedlejší účinky COC, které souvisejí 

s estrogenní sloţkou pilulky 

o postrádá většinu kontraindikací COC (jedinou společnou 

kontraindikací COC a Mireny jsou některé případy karcinomu 

prsu) 

o lze ji pouţít i v šestinedělí a v době laktace 

o nevyţaduje kaţdodenní uţívání [14] 

 Nevýhody Mireny oproti COC: 

o nezajišťuje pravidelný menstruační cyklus  

o postrádá některé příznivé účinky COC 

o zvyšuje riziko vzniku funkčních ovariálních cyst 
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o u ţen, které ještě nerodily, můţe být zavedení obtíţné 

o nevhodná pro ţeny s vrozenými vadami dělohy a cervikálními 

dysplaziemi 

o nevhodná pro ţeny, které plánují těhotenství v době kratší 5-ti let 

[14] 

  Systémové projevy (deprese, bolesti hlavy, citlivost prsů) jsou vzácné, mohou se 

objevit v prvních měsících po zavedení. Vliv na nárust hmotnosti je nulový. 

Neovlivňuje libido, ani hladinu krevních lipidů. Zhoršení akné můţe po zavedení nastat, 

většinou má jen přechodný charakter. Problém můţe být tam, kde ţena dříve uţívala 

COC, která akné zlepšuje. Trombóza v anamnéze není kontraindikací, naopak Mirena je 

pro tyto ţeny metodou první volby. I pokud by snad LNG sám o sobě zvyšoval riziko 

hluboké ţilní trombózy, systémová hladina je minimální, niţší neţ při jiných metodách 

gestagenní antikoncepce. [14; 15] 

 Mirena je vhodná především pro ţeny, které uţ rodily a které v dalších letech 

otěhotnění neplánují, včetně ţen v šestinedělí a ţen kojících. Velmi vhodná je pro ţeny 

s kontraindikacemi estrogenů, pro ţeny s negynekologickými nemocemi, kde jsou 

antikoncepční metody kontraindikovány. Nehodí se pro ţeny, které vyţadují pravidelné 

menstruační krvácení. Mirenu lze pouţít i z terapeutických důvodů – hypermenorea, 

menoragie, dysfunkční krvácení, polymenorea (její účinek je zde obdobný jako v 

„normálním cyklu“, tzn. sníţení tloušťky endometria, atrofie děloţní sliznice, slábnoucí 

krvácení aţ jeho úplné vymizení) dysmenorea a premenstruační syndrom.  Mirena 

v kombinaci s celkovou estrogenní léčbou dostatečně brání proliferaci endometria, bez 

celkových negativních účinků gestagenu. Proto se dnes pouţívá i jako součást 

hormonální substituční terapie. [14] 

 Jiţ v prvním měsíci po vyjmutí Mireny nastupuje normální menstruační cyklus. 

Otěhotnět je tedy moţné ihned. IUD můţe být zavedeno ihned po porodu placenty, po 

císařském řezu nebo do 48 hodin po porodu, coţ vyţaduje speciální techniku a 

zkušenosti. Pokud není IUD zavedeno do 48 hodin.je lepší inzerci odloţit na 4.-6.týden 

po porodu. IUD s progestiny by neměla být zaváděna před 6. poporodním týdnem 

z obavy před ovlivněním involuce dělohy. IUD nemá ţádný vliv na sloţení a mnoţství 

mateřského mléka, stejně jako na zdraví novorozence. [14; 15] 
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5.12. Sterilizace 

Ženská sterilizace (přerušení vejcovodů) 

 Sterilizace je vysoce účinná antikoncepční metoda vhodná pro páry, které do 

budoucna jiţ nepočítají s dalším těhotenstvím. Příčinou rozšíření této metody 

v některých zemích je kromě spolehlivosti především trvalost účinku bez nutnosti 

dalších lékařských kontrol. Při provádění výkonu lege artis je mnoţství komplikací 

minimální. Sterilizace se ze zdravotních důvodů provádí u ţen, u kterých by případné 

těhotenství ohroţovalo jejich ţivot (chronická srdeční, plicní nebo renální onemocnění), 

u ţen po opakovaném císařském porodu, u párů, u jejichţ potomků je vysoké riziko 

váţných dědičných chorob. 

 Výkon se dnes provádí nejčastěji laparoskopicky, výhodou je minimální zátěţ 

pacientky a rychlost výkonu. Kontraindikace jsou stejné jako pro všechny endoskopické 

metody (např.extrémní obezita, anesteziologické rizika…). Za určitých okolností lze 

pomocí mikrochirurgické operační techniky provést zpětné zprůchodnění vejcovodu, 

záleţí však na metodě, jakou byla sterilizace provedena. V případě nemoţnosti 

mikrochirurgické operace zbývá pouze in vitro fertilizace. [5] 

 Mužská sterilizace (přerušení chámovodů) 

 Sterilizace je metodou nejspolehlivější a prakticky nevratnou. Rizikem je pouze 

obvyklé riziko kaţdého chirurgického výkonu. Vedlejší účinky mívají většinou povahu 

psychogenní, protoţe pro muţe není vţdy jednoduché vyrovnat se se ztrátou plodnosti, i 

Obr. č. 8 Srovnání polohy IUD a nitroděložního systému v děložní dutině – IUD (vlevo) a nitroděložní 

tělísko (vpravo) (převzato z: Barták A.: Antikoncepce, Praha, Grada  2006) 
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kdyţ si ji před operací přáli. Spermie po sterilizaci odumřou, rozpadnou se a vstřebají. 

Metoda je vyuţívána hlavně v rozvojových zemích, ale i v některých vyspělých státech 

je mnoţství muţů, kteří se nechávají dobrovolně sterilizovat. U nás se těchto zákroků 

provádí zanedbatelné mnoţství. [3; 5] 

5.13. Imunologická antikoncepce 

 Tato metoda je zatím pouze metodou budoucnosti. Zkoumají se protilátky proti 

spermiím, zona pellucida, proti β-podjednotce lidského thoriového gonadotropinu a 

další. [6] 
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6.  ZÁKLADNÍ  ROZDĚLENÍ  HORMONÁLNÍ 

ANTIKONCEPCE 

V současné době mají ţeny k dispozici široký výběr vysoce spolehlivých a k tělu 

velice šetrných hormonálních antikoncepčních přípravků. Základní rozdělení 

hormonální antikoncepce je na kombinovanou a čistě gestagenní formu. [16] 

1) kombinovaná ( estrogen-gestagenní ) antikoncepce  

 podle způsobu aplikace  

o perorální “COC“ 

o transdermální 

o vaginální 

o injekční 

 podle fázicity 

o jednofázové 

o dvoufázové 

o třífázové 

o další typy 

 podle pouţitého estrogenu 

o ethinylestradiol 

o estradiol-valerát (novinka) 

o mestranol (uţ se nepouţívá) 

 podle pouţitého gestagenu 

o s reziduální androgenní aktivitou 

o s minimální androgenní aktivitou 

o s antiandrogenní aktivitou 

o s antiandrogenní a antimineralokortikoidní aktivitou 

 podle mnoţství ethinylestradiolu  

o velmi vysoké dávkování 

o vysoké dávkování 

o nízké dávkování  

o velmi nízké dávkování 

 

2) gestagenní ( progestinová ) antikoncepce  

 podle způsobu aplikace 

o perorální “POP“ 

o injekční 

o implantáty 
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7.  KOMBINOVANÁ  HORMONÁLNÍ 

PERORÁLNÍ  ANTIKONCEPCE  

 Kombinovaná hormonální antikoncepce je dnes nejoblíbenější metodou zábrany 

početí. Mezi její výhody patří spolehlivost, příznivé zdravotní účinky a pravidelný 

menstruační cyklus, případně moţnost posunovat menstruační krvácení podle potřeby. 

Má samozřejmě i své nevýhody, jako je nutnost kaţdodenního uţívání tablet, neţádoucí 

vedlejší účinky nebo poměrně velké mnoţství kontraindikací. Její přínosy však 

jednoznačně převyšují rizika.  COC vyhovuje většině ţen a často bývá metodou první 

volby při výběru vhodné antikoncepční metody. [16] 

7.1. Princip kontracepčního účinku  

 Kombinované preparáty mají komplexní mechanismus účinku. 

 

Obr. č. 9 Mechanismus účinku kombinované hormonální antikoncepce (převzato z: Barták A.: 

Antikoncepce, první vydání, Praha, Grada 2006) 

.  

Niţší linie, u které je znaménko mínus, odpovídá hladině estrogenu, která vyvolá 

negativní zpětnou vazbou útlum sekrece FSH. Vyšší linie, se znaménkem plus, 

odpovídá hladině estrogenu, která vyvolá pozitiv-ní zpětnou vazbou zvýšení sekrece 
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LH. Pokud je tedy hladina estrogenu v organismu mezi těmito dvěma liniemi, hypofýza 

ţádné gonadotropiny nevydává a vaječník vůbec nepracuje. Podávání konstantních 

dávek steroidů tedy zabraňuje vzniku pozitivní zpětné vazby a tím brání preovulačnímu 

vzestupu LH nezbytného pro vyvolání změn ve folikulu. Stupeň útlumu závisí na denní 

dávce estrogenu. Při dávce 0, 050 mg EE se obvykle nedaří stimulovat produkci a 

vyplavení gonadotropinů. Čím je dávka estrogenu niţší, tím je útlum sekrece 

gonadotropinů reverzibilnější. [2; 3; 5] 

 Estrogen navíc zajišťuje stabilitu endometria v tom smyslu, aby nedocházelo 

k občasnému a neočekávanému špinění během cyklu v důsledku nepravidelného 

odlučování endometria. Přítomný estrogen umoţňuje sniţovat dávku gestagenů. [26] 

Přítomností gestagenní sloţky v přípravku pak dochází k ovlivnění vývoje folikulu, 

motility vejcovodu, struktury endometria a kvality cervikálního hlenu (je ho méně a 

jeho viskozita je vyšší). Děloţní sliznice nedosahuje fáze pokročilé sekrece a není 

dostatečně receptivní pro oplozené vajíčko. [2] 

 Původní skladba hormonů v tabletách napodobovala přirozený ţenský cyklus tak, 

jak je zachycen na obr. v první polovině estrogen, ve druhé polovině v kombinaci 

s progesteronem. Brzy se však přišlo na to, ţe je výhodné přidávat progesteron po celou 

dobu cyklu, protoţe progesteron uzavírá děloţní hrdlo (spermie se tím pádem 

nedostanou dovnitř), a tím zvyšuje antikoncepční účinek. Navíc to umoţnilo podstatně 

sníţit dávku estrogenu a tím i neţádoucí účinky. Tak tedy vznikly jednofázové 

preparáty (viz. kapitola 6. 5). [3] 

 Princip antikoncepce je jednoduchý, problém však nastává s aplikací hormonů. 

Přirozené hormony se perorálně podávat nemohou, protoţe se dostatečně nevstřebávají. 

Proto byly syntetizovány hormony umělé. U estrogenu to nebyl problém, ale 

s progesteronem to aţ tak jednoduché nebylo. Musel se vytvořit hormon zcela umělý, s 

molekulou od přirozeného progesteronu dosti odlišnou. Při jeho výrobě se vycházelo 

z testosteronu, coţ je hormon muţský. Jeho molekula se musela hodně upravit, a 

vzniklá molekula měla podobný účinek jako progesteron. K perorální aplikaci je velmi 

vhodná, protoţe se výborně vstřebává sliznicí trávicího ústrojí. Její účinek je však 

účinku progesteronu podobný, ne stejný. Navíc tato sloučenina v organismu ţeny 

podléhá částečné přeměně na testosteron. V důsledku toho mohou některé starší 

přípravky způsobovat neţádoucí účinky související právě s tímto jevem. Proto se 

farmaceutické firmy snaţily a stále snaţí syntetizovat sloučeniny, které tyto neţádoucí 

účinky nemají. Vznikla tak řada hormonů s různými vlastnostmi, které kromě 

základního účinku na organismus nemají s progesteronem moc společného, a proto se 

označují jako gestageny nebo progestiny.  

 A jestliţe je v současnosti sloţka estrogenní společná všem přípravkům, pak je to 

právě pouţitý progestin, kterým se jednotlivé přípravky liší. Záleţí pak na konkrétní 

uţivatelce, který přípravek jí vyhovuje nejlépe. [3] 

 Druhým problémem je skutečnost, ţe při aplikaci tablety hladina hormonu 

v organismu prudce stoupne a pak postupně klesá. Hladina estrogenu se ale nesmí 
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dostat mimo ony hranice (viz. obr.), při kterých se mění sekrece gonadotropinů – tzn. 

ani nad hranici při polknutí tablety, ani pod hranici před aplikací další tablety. Protoţe 

jsou u kaţdého hladiny hormonů trochu jiné, není vůbec jednoduché se mezi tyto 

hranice vejít. Problém by mohlo vyřešit, pokud by se hormony aplikovaly v niţších 

dávkách častěji během dne, coţ je ale z praktického hlediska nemyslitelné. [3] 

 A konečně poslední problém, který představuje first-pass efekt. Játra se totiţ 

snaţí hormony zpracovat jiţ při prvním průchodu, a do oběhu pak uvolní jen to, co jim 

při prvním průchodu unikne - jen asi dvacetinu celkového mnoţství! V přípravku tedy 

musí být obsaţeno asi 20x vyšší mnoţství, neţ je k dosaţení účinku potřebné. [3] 

7.2. Syntetické steroidní hormony 

Syntetické steroidní estrogeny  

 Původně syntetizované estrogeny nebylo moţné pouţívat perorálně. Teprve v r. 

1938, připojením ethinylové skupiny na 17. uhlík estradiolu, vznikl první perorálně 

aktivní syntetický steroidní hormon ethinylestradiol (EE). Dalším hormonem byl 

mestranol, coţ je 3-methylester EE, který se po perorálním podání rychle metabolizuje 

v játrech na EE. [2] 

  

Obr. č. 10 Ethinylestradiol a mestranol (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy gynekologické 

endokrinologie, první vydání, Praha, Grada 2002) 

Syntetické steroidní gestageny 

 Kontracepční gestageny se dnes klasifikují jako gestageny první, druhé a třetí 

generace.  

 Gestageny první generace jsou odvozeny od základní molekuly estranu a patří 

sem norethindron, v Evropě nazývaný norethisteron (NES), a jeho 4 deriváty, které se 

po podání rychle metabolizují v jejich mateřskou látku NES a teprve tak se stávají 

biologicky aktivní.  Estranové molekule chybí metylový radikál na 19. uhlíku mezi 

prstencem A a B. V chemii se nepřítomnost radikálu vyjadřuje zkratkou NOR (no 

radical). Odpojením tohoto radikálu se změnil testosteron z androgenu na gestagen. 
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Zavedením ethinylové skupiny na 17. uhlík byl získán 19-nor-17-ethinyltestosteron, 

známý pod generickým názvem norethisteron. [2] 

 

Obr. č. 11 Estran a norethisteron (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy gynekologické 

endokrinologie, první vydání, Praha, Grada 2002) 

 

Gestageny druhé a třetí generace jsou odvozeny od gonanu. Jedná se však o jeho 

derivát 13-ethylgonan, který je základním kamenem všech sloučenin obou generací. 

Ethylová skupina na 13. uhlíku zvyšuje gestagenní aktivitu molekuly. Dávky 

gonanových gestagenů v perorálních kontracepčních preparátech jsou mnohem niţší neţ 

dávky gestagenů první generace. [2] 

  

Obr. č. 12 13-ethylgonan (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy gynekologické endokrinologie, 

první vydání, Praha, Grada 2002) 

 

 Do skupiny gestagenů druhé generace řadíme norgestrel, levonorgestrel a 

dienogest. Norgestrel je racemická směs. Pouze l-forma, levonorgestrel, je ale 

biologicky aktivní. V COC se racemický norgestrel pouţívá v denní dávce 0, 3 mg. 

Levonorgestrel umoţnil tuto dávku sníţit na 0, 15 mg. Nevýhodou této generace je, ţe 

se zvýšením gestagenní aktivity se zvýšila i androgenní aktivita. A proto byly 

syntetizovány gestageny třetí generace. [2] 
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Obr. č. 13 Norgestrel (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy gynekologické endokrinologie, první 

vydání, Praha, Grada 2002), Levonorgestrel a dienogest (převzato z: Moderní gynekologie a 

porodnictví, vol.17/2008 č.4,supplementum B, Praha,Levret) 

 

 Mezi gestageny třetí generace patří gestoden, norgestimát a desogestrel. Všechny 

jsou gonany a po strukturální stránce jsou to látky odvozené od norgestrelu. Jsou to 

vysoce účinné gestageny s minimální androgenní aktivitou. Mají příznivý metabolický 

profil. Zvyšují HDL a sniţují LDL cholesterol. Jejich vliv na sacharidový metabolismus 

je podstatně menší neţ u gestagenů druhé generace. [2] 

 

Obr. č. 14 Gestoden, norgestimát a desogestrel (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy 

gynekologické endokrinologie, první vydání, Praha, Grada 2002) 

 

 Novější samostatnou skupinu progestinů tvoří zatím jedinný zástupce – 

drospirenon, derivát 17α-spironolaktonu. [2] 

 

Obr. č. 15 Drospirenon (převzato z commons.wikimedia.org/wiki/File:Drospirenone.svg, 11/2009) 

 

 Mimo tuto klasifikaci stojí gestageny odvozené od pregnanu. Jejich prototypem 

je medroxyprogesteron-acetát, dalším zástupcem je cyproteron-acetát. Mají silný 

gestagenní účinek a působí zároveň jako antiandrogeny. [2] 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Drospirenone.svg
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Obr. č. 16 Cyproteron-acetát (převzato z 

https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/login.htm, 11/2009) 

 

7.3. Estrogeny  

 Estrogenem prvních kontraceptiv byl mestranol, který je sám o sobě prakticky 

inaktivní. V játrech je metabolizován na ethinylestradiol (EE), jeho poločas kolísá mezi 

24 a 48 hodinami a biologická dostupnost závisí na jeho metabolizaci, proto je značně 

variabilní. [5] 

 V přípravcích COC pouţívaných v současné době je estrogenová sloţka 

ponejvíce zastoupena ethinylestradiolem, který zcela nahradil mestranol. Původně se 

začínalo s dávkou 150 μg EE v jedné tabletě. Dávka se postupně sniţovala a dnes 

existují i přípravky obsahující 15 μg EE v jedné tabletě. Od vysokodávkových 

přípravků bylo upuštěno. [3] 

Podle obsahu EE se přípravky dělí na:  

 velmi vysoké dávkování nad 50 μg EE  

 vysoké dávkování 40-50 μg EE 

 nízké dávkování 30-35 μg EE 

 velmi nízké dávkování 15-20 μg EE [16] 

 

Přípravky s velmi vysokou dávkou EE se pouţívají zcela výjimečně. Přípravky 

s vysokým dávkováním se pouţívají ve zvláštních případech. Rozlišují se preparáty 

estrogenně dominantní (doporučují se ţenám hubeným, s malými prsy, s dlouhým 

menstruačním cyklem, s krátkou menstruací), gestagenně dominantní (ty se doporučují 

ţenám obézním, s velkými prsy, s krátkým menstruačním cyklem, s dlouhou 

menstruací) a vyrovnané. S vyšší dávkou estrogenu se mohou objevovat některé 

vedlejší účinky jako bolesti a zvětšení prsou, zadrţování vody v organismu…[3; 16]  

 Přípravky s více neţ 35 μg EE by měly být uţívány pouze v indikovaných 

případech – u ţen uţívajících chronickou medikaci, která urychluje metabolismus 

steroidů v játrech. [2] 

 Nejvíce jsou na trhu zastoupeny 30 μg přípravky - tato dávka vyhovuje 

největšímu počtu uţivatelek. Extrémně nízké dávky zase mohou způsobit nepravidelné 

krvácení (protoţe nízká dávka nedokáţe celý den udrţet mnoţství estrogenu nad hranicí 

https://www.medicinescomplete.com/mc/martindale/current/login.htm
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nutnou pro blokádu sekrece FSH, vaječníky tak začnou pracovat a tvořit hormony) 

mimo cyklus. Dávka 30-35 μg tedy představuje rozumný kompromis. [3] 

 Přípravky s velmi nízkým dávkováním mohou přinést specifické výhody 

vybraným skupinám ţen. [16] 

 Rozhodně však neplatí, ţe přípravky s niţšími dávkami jsou lepší. Kaţdá ţena si 

musí najít takovou dávku, která jí vyhovuje. [3] 

 Vysoká účinnost EE po perorálním podání je umoţněna přítomností ethinylové 

skupiny v poloze C 17, znemoţňující jeho oxidaci. Oxidaci rychle podléhá přirozený 

estradiol, který ethinylovou skupinu nemá. Přesto se ethinylestradiol v mnoha ohledech 

liší od endogenního 17β-estradiolu. Díky vysokému first-pass efektu je biologická 

dostupnost EE jen asi 38-48 %. [2] 

  Nekonjugované estrogeny vstupují do oběhu jako primárně biologicky dostupné. 

V játrech jsou metabolizovány (dochází ke konjugaci s kyselinami) a tak zbaveny 

biologické aktivity. Konjugované se vrací se ţlučí do střeva (asi 40 % EE), kde dochází 

k mikrobiální dekonjugaci a EE je v aktivní formě znovu vstřebáván. Některá 

antibiotika tak mohou svým účinkem na střevní flóru negativně ovlivnit klinickou 

účinnost estrogenů. [5] 

 Novinkou mezi estrogeny pouţívanými v COC je estradiol valerát, který se aţ 

doposud pouţíval jako estrogenní sloţka přípravků hormonální substituční terapie. 

V letošním roce byl na český trh uveden první přípravek obsahující právě estradiol 

valerát.  

 Estradiol valerát, ester přirozeně se tvořícího estrogenu, disponuje příznivějšími 

fyziologickými, respektive farmakologickými vlastnostmi, neţli je tomu v případě 

ethinylestradiolu. E2V je účinný po perorálním i parenterálním podání. K významnému 

nárůstu plazmatických koncentrací dochází jiţ po 30 minutách od aplikace, přičemţ se 

E2V štěpí na fyziologicky účinný 17β-estradiol a valerát, který je metabolizován cestou 

β-oxidace mastných kyselin. Biologický poločas 17β-estradiolu je v rozmezí 6-48 

hodin. Plazmatické hladiny estradiolu po aplikaci E2V mohou výrazně kolísat 

v závislosti na uţití induktorů nebo inhibitorů cytochromu P 450. [26] 

 Pokud srovnáváme biologický účinek E2V a EE, je nutno zohlednit tkáně 

(orgány), na které hormony působí. 2mg E2V vykazují srovnatelný účinek s 20 μg EE 

s ohledem na supresi FSH, inhibici ovulace a stimulaci buněk endometria. Na dozrávání 

povrchových buněk poševní sliznice mají 2 mg E2V výraznější vliv neţ 20 μg EE. 

Naopak syntézu koagulačních faktorů, SHBG a angiotensinogenu v játrech stimulují 

méně neţ zmíněná dávka EE. [27] 

 Vzhledem k velmi příznivým výsledkům studií sledujících vliv E2V na průběh 

ovulace je dle mnoha autorů pravděpodobné, ţe v blízké budoucnosti nahradí tato 

molekula dnes široce uţívaný ethinylestradiol. [26] 
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7.4. Progestiny 

 Za specifické vlastnosti přípravků kombinované hormonální antikoncepce jsou 

zodpovědné především rozdílné progestiny. Jsou vyuţívány v různých dávkách, protoţe 

hormonální aktivity hormonů se velmi liší.   

 Míra, s jakou se umělé progestiny mění na muţské pohlavní hormony, určuje 

jejich vhodnost k antikoncepčnímu pouţití. Dalším ukazatelem je rychlost vylučování 

z organismu, tzv. poločas vylučování (doba, za kterou se z organismu vyloučí polovina 

podané látky). V současnosti uţívané progestiny mají poločas vylučování v rozmezí 9-

72 hodin. Hormony s rychlým vylučováním (krátkým poločasem) se nemohou 

v organismu hromadit, ale jejich hladina rychle klesá a snadno se dostane pod úroveň, 

kdy uţ nastane krvácení. Stačí, kdyţ si uţivatelka zapomene vzít jednu tabletu, nebo 

dokonce pokud ji uţije se zpoţděním. Přípravky s krátkým poločasem jsou tedy velmi 

citlivé na pravidelné uţívání a nepravidelné krvácení je u nich poměrně časté. Např. 

Jeanine obsahující dienogest má poločas vylučování jen 9 hod., nejkratší ze všech 

progestinů. Levonorgestrel, který má naopak rychlost vylučování nejdelší, je velmi 

odolný proti “zapomenutí“ tablety, ale můţe se v organismu hromadit. [3] 

 Pregnany téměř nepodléhají first-pass efektu (jako je tomu v případě estrogenů) a 

jejich biologická dostupnost je proto maximální. U estranů je naproti tomu výrazně 

sníţena. Z gonanů podléhají first-pass efektu jen některé.  Z progestinů byl v prvních 

kontraceptivech pouţíván chlormadinon-acetát, derivát 17α-hydroxyprogesteronu. 

V současnosti uţ se pouţívá jen ojediněle, byl nahrazen progestiny vyšších generací. [5]  

Norethisteron ( NES ) 

 derivát 19 - nortestosteronu 

 zachovává si mírnou anabolickou aktivitu, androgenní aktivitu, výrazný 

gestagenní účinek a parciálně estrogenní účinek  

 kompletně a rychle se vstřebává ze zaţívacího traktu 

 biologická dostupnost se pohybuje kolem 47-73 % [2] 

 asi 3, 5 % cirkuluje ve volné formě, 61 % je nevázáno na albumin a 35, 5 

% na SHBG [35] 

Norethisteron acetát (NETA) 

 v játrech je transformován na aktivní norethisteron, který dosahuje 

plasmatického  

 vrcholu za 1 aţ 1, 5 hodiny po perorální aplikaci [35] 

Lynestrenol (LYN) 

 proléčivo, které je velmi rychle metabolizováno v játrech na vlastní 

účinnou látku norethisteron (NES) 

 maximální plazmatické koncentrace NES je dosaţeno za 2-4 hodiny po 

podání LYN 



41 

 

 biologická dostupnost i farmakodynamické vlastnosti LYN jsou stejné 

jako u NES [2] 

Levonorgestrel ( LNG ) 

 díky methylové skupině v poloze 13 steroidního jádra má výraznější 

gestagenní účinek 

 má taktéţ androgenní, anabolický a antigonadotropní efekt [2] 

 působí silně antiestrogenně 

 absorpce po perorálním podání je rychlá a pohybuje se kolem 4 hodin [28] 

 téměř nepodléhá first-pass efektu a proto je jeho biologická dostupnost 

téměř 100 % 

 jeho metabolity jsou velmi málo účinné [2] 

 asi 3 % cirkuluje ve volné formě  

 v krvi je vázán méně na albumin a více na SHBG [28] 

 sniţuje hladinu celkového testosteronu [35]  

 poločas vylučování kolísá mezi 8 – 30 hodinami, přičemţ průměrný 

poločas vylučování je 16 hodin; proč jsou tyto rozdíly tak značné, není 

známo [28] 

Desogestrel ( DSG ) 

 po perorálním podání je DSG rychle absorbován 

 je proléčivem, které se metabolizuje na aktivní etonogestrel, malé procento 

je metabolizováno na LNG [2] 

 biologická dostupnost je 62-81 % 

 etonogestrel se váţe na albumin a na SHBG (40-70 %), ve volné formě 

jsou pouze  2-4 %  

 poločas eliminace je 30 hodin [13] 

Gestoden ( GSD ) 

 vlastní účinná látka, jejíţ metabolity jsou téměř neúčinné 

 po perorálním podání se kompletně vstřebává a téměř nepodléhá first-pass 

efektu 

 vykazuje nejsilnější gestagenní aktivitu ze všech progestinů 

 jeho mineralokortikodní účinek odpovídá asi 20 % účinku spironolaktonu 

 podíl volného GSD v cirkulaci je 0, 5 % 

 při opakovaném podání přípravku s GSD dochází k jeho kumulaci 

v plazmě 

 je silným inhibitorem cytochromu P 450 [2] 

Norgestimát ( NGM ) 

 na jeho metabolickém účinku se kromě mateřské látky podílí i jeho hlavní 

metabolit 17-deacetyl-norgestimát (norelgestromin); mezi další metabolity 

patří 3 - keto-NGM  a 17-deacetyl-3-keto-NGM (levonorgestrel) 
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 eliminační poločas NGM je kolem 4 hodin 

 vykazuje niţší gestagenní účinek neţ GSD, 3-ketodesogestrel a LNG, ale 

vyšší neţ NES 

 při opakovaném podání NGM dochází ke kumulaci norelgestrominu v séru 

a k prodlouţení jeho eliminačního poločasu  

 NGM se prakticky neváţe na androgenní, estrogenní, glukokortikoidní a 

mineralokortikoidní receptory; 17-deacetyl NGM vykazuje naopak 

poměrně vysokou afinitu k mineralokortikoidnímu receptoru a malou 

afinitu k androgennímu receptoru, coţ zodpovídá za jeho biologickou 

aktivitu 

 přípravky s NGM mají příznivý vliv na poměr HDL/LDL cholesterolu [2] 

Dienogest ( DNG )  

 dienogest je první progestin, který spojuje farmakodynamické vlastnosti 

derivátů progesteronu s typickými vlastnostmi moderních 19-

norprogestinů se  17α-ethinylovou skupinou 

 od gonanů se strukturně liší přítomností kyanmetylové skupiny v poloze 

17α a dvojnou vazbou v kruhu B - je vlastní účinnou látkou, metabolity 

jsou neúčinné 

 vlastnosti podobné ostatním 19-norprogestinům: 

o po perorálním podání má vysokou biologickou dostupnost 

o má krátký poločas v plazmě (11 hodin) 

o má silný progestační účinek na endometrium (dávka nutná 

k transformaci endometria je 6, 3 mg na cyklus => klinickým 

důsledkem je málo častý výskyt nepravidelného krvácení a malá 

intenzita pseudomenstruačního krvácení)  

 vlastnosti podobné derivátům progesteronu: 

o přestoţe vykazuje nulovou afinitu k androgennímu receptoru, má 

dienogest  

o prokázané antiandrogenní účinky (dienogest antagonizuje účinky 

androgenů na genové úrovni, tj. potlačuje proliferaci buněk 

stimulovaných androgeny a současně inhibuje i endogenní syntézu 

androgenů)  

o antiandrogenní aktivita DNG odpovídá asi 40 % aktivity 

cyproteron-acetátu 

o antiproliferační účinky 

o relativně nízké vstřebávání kůţí 

o ve srovnání s ostatními progestiny má DNG slabý antigonadotropní 

účinek (inhibice sekrece FSH a LH) 

 specifické účinky nepodobné jiným progestinům: 

o i přes svou slabou (asi 10 % vazebné afinity progesteronu) afinitu 

ke  gestagennímu receptoru má velmi silné gestagenní účinky 

(protoţe se neváţe na transportní proteiny SHBG a zůstává tak 
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dostupný pro  gestagenní receptor) => výsledkem je výrazný vliv 

na endometrium 

o má zanedbatelné účinky na játra, neinterferuje s jaterním 

cytochromem P 450 

o dosahuje nejvyšších hodnot volné frakce v séru 

o nekumuluje se při denním podávání 

o převaţuje periferní účinek inhibice ovulace 

o má nulovou afinitu k estrogennímu, glukokortikoidnímu  a 

mineralokortikoidnímu receptoru 

 díky tomu, ţe se neváţe na SHBG, sniţuje hladinu sérového testosteronu 

(na SHBG setak můţe vázat testosteron) 

 vykazuje mírnou ovulační aktivita, dávka inhibující ovulaci je u ţen 

s funkčním cyklem kolem 1 mg/den 

 má antioxidační účinky proti peroxidaci lipidů  

 téměř neovlivňuje metabolismus neurotransmiterů v CNS [22] 

Drospirenon ( DRSP ) 

 progestin odvozený od 17α-spironolaktonu 

 u člověka vykazuje agonistickou aktivitu na progesteronových 

receptorech, inhibiční aktivitu na receptorech pro aldosteron či testosteron 

a klinicky zanedbatelnou aktivitu na estrogenových či glukokortikoidních 

receptorech [23] 

 liší se především svou afinitou k mineralokortikoidnímu receptoru - 

vazbou na tento receptor vyvolá antimineralokortikoidní efekt => zvýšené 

vylučování sodíku (reakcí organismu na natriuretický účinek DRSP je 

aktivace renin-angiotenzinového systému a zvýšení koncentrace 

aldosteronu => mírné sníţení krevního tlaku) 

 má antiandrogenní účinek odpovídající asi 30-50 % účinku cyproteron-

acetátu => pozitivní vliv na negativní působení dihydrotestosteronu v kůţi, 

zmírnění projevů akné [2] 

 po perorálním podání se DRSP rychle a téměř kompletně absorbuje, 

maximálních plazmatických koncentrací je dosaţeno za 1-2 hodiny po 

podání 

 biologická dostupnost je 76-85 %  

 pouze 3-5 % cirkuluje v séru ve volné formě 

 DRSP je téměř kompletně metabolizován 

 poločas eliminace je 31 hodin [23] 

 přípravky s DRSP zvyšují koncentraci HDL a sniţují koncentraci LDL 

cholesterolu 

 minimálně ovlivňuje hmotnost (díky antimineralokortikoidní aktivitě 

zabraňuje hromadění vody v organismu) 

 má pozitivní vliv na kostní denzitu [2] 
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Cyproteron-acetát (CPA) 

 patří do skupiny antiandrogenů - má ze všech progestinů nejsilnější 

antiandrogenní efekt (výrazný inhibiční účinek na činnost mazových ţláz) 

[2] 

 má gestagenní a slabé glukokortikoidní účinky 

 je odvozen od 17α-hydroxyprogesteronu 

 jeho biologická dostupnost po perorálním podání je asi 88 % 

 v krvi se váţe hlavně na plasmatický albumin, pouze malá část se váţe na 

SHBG [42] 

 hlavním metabolitem je 15-hydroxy CPA s antiandrogenním účinkem [2] 

Medroxyprogesteron-acetát ( MPA ) 

 progestin s minimální androgenní a anabolickou aktivitou, bez 

estrogenního účinku 

 vykazuje glukokortikoidní aktivitu  

 přibliţně 95 % MPA se váţe na proteiny 

 můţe zvyšovat prokoagulační aktivitu [2] 

Chlormadinon-acetát 

 vykazuje asi poloviční antiandrogenní aktivitu ve srovnání s CPA   
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Tab. č.  3 Farmakologické účinky progestinů in vitro (převzato z: Cibula D. a kol.: Základy 

gynekologické endokrinologie, první vydání, Praha, Grada 2002) 

Progestin ES AE AN AA GL AM 

Progesteron - + -  (+) ++ 

3-KDSG - + (+) - (+) - 

DNG - + - + - - 

GSD - + + - (+) + 

LNG - + ++ - - (+) 

NGM - + (+) - - - 

17-deacetyl NGM - + (+) - (+) + 

 NES + + ++ - - - 

CPA - + - ++ (+) - 

DRSP - + - + - ++ 

ES – estrogenní,  AE – antiestrogenní,  AN – endogenní,  AA – antiandrogenní,          

GL – glukokortikoidní,  AM – antimineralokortikoidní  

 

Tab. č.  4 Transformační dávka a dávka inhibující ovulace vybraných progestinů (převzato z: 

Cibula D. a kol.: Základy gynekologické endokrinologie, první vydání, Praha, Grada 2002) 

Progestin TD (mg) OD (mg) 

CPA 12 1, 00 

chlormadinon-acetát 25 1, 70 

DNG 6 1, 00 

NGM 7 0, 20 

LNG 4 0, 06 

NES 100 0, 40 

NES-acetát 50 0, 50 

LYN 70 2, 00 

DSG 2 0, 06 

GSD 3 0, 03 

TD - transformační dávka na cyklus - dávka, která způsobí úplnou sekreční transformaci 

endometria, OD - dávka inhibující ovulaci 
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7.5. Spolehlivost COC 

 Kombinovaná perorální kontracepce je velmi spolehlivou metodou zábrany 

početí. Při správném uţívání se Pearlův index pohybuje kolem 0, 1-0, 4, přičemţ rozdíly 

mezi jednotlivými přípravky jsou minimální. V praxi je riziko selhání bohuţel vyšší a to 

hlavně následkem chyb v uţívání. [16] 

7.6. Typy přípravků 

 Kombinované přípravky se uţívají v cyklickém reţimu 28 dnů. Tablety obsahují 

po celou dobu uţívání oba ţenské hormony - estrogen i progestin. Preparáty se ještě 

dále rozdělují podle mnoţství hormonů v jednotlivých tabletách (poměr hormonů je 

pozměněn ve snaze napodobit hormonální změny během menstruačního cyklu).  

Monofázové - všechny tablety obsahují stejnou dávku hormonů po celou dobu 

cyklu. Dnes je toto uspořádání velmi oblíbené.  

 
 

Dvoufázové - skládají se z tablet dvojího druhu, s různými dávkami hormonů – 

mnoţství estrogenu se nemění, mnoţství gestagenu je ve druhé polovině cyklu vyšší.  

 
 

Třífázové - obsahují tři druhy tablet různé barvy s různými dávkami hormonů. Ve 

srovnání s první třetinou cyklu je ve druhé třetině cyklu dávka estrogenu vyšší 

(vyjímečně stejná) a dávka gestagenu je také vyšší. Ve třetí třetině cyklu je dávka 

estrogenu opět niţší a dávka gestagenu je vyšší, coţ velmi přesně napodobuje 

hormonální změny v přirozeném cyklu.  

 
 

 Třífázové přípravky mají některé nevýhody. Vzhledem k menší inhibici růstu 

folikulů není při jejich uţívání sníţen výskyt ovariálních cyst. Ţenám s anamnézou 

ovariálních cyst by proto třífázové preparáty neměly být doporučovány. Nejsou vhodné 

ani pro ţeny, které často mění termín pseudomenstruačního krvácení. [2; 7] 
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Další typy: 

Sekvenční: 

 v první polovině cyklu obsahují tablety pouze estrogen 

 tyto přípravky byly z trhu jiţ staţeny (začátkem 70. let), protoţe 

způsobovaly vyšší výskyt karcinomu endometria 

Estrofázické 

 dávka gestagenu se nemění a dávka estrogenu stoupá ve třech fázích 

Kombifázické  

 jsou alternativou dvoufázové konstrukce 

 7 tablet první fáze je estrogen dominantních a 15 tablet druhé fáze je 

gestagen dominantních; tato konstrukce přípravků by měla zabránit 

nepravidelnému krvácení [1; 2; 7] 

7.7. Způsob užívání 

 Jak uţ bylo uvedeno, tablety se uţívají ve 28 denních cyklech, které napodobují 

přirozený cyklus menstruační. Většina přípravků se podává 21 dní a pak následuje 

sedmidenní pauza (nebo se podává 7 dní placebo). Během pauzy dochází v důsledku 

poklesu hladiny steroidních hormonů k odloučení endometria, které se projeví 

pseudomenstruačním krvácením. Po 7 dnech pauzy (bývá to asi čtvrtý den děloţního 

krvácení) se začnou brát tablety z dalšího blistru. [2; 3] 

Tento systém 21+7 je povaţován za klasický, ale není jediný moţný. Někteří 

výrobci uţívají systém 22+6 (např. přípravky Restovar a Gracial), jiní 22+4 (např. 

přípravky Minesse a Mirelle, které obsahují 28 tablet, z nichţ 4 jsou placebové). 

Obecně se dají pouţít jakákoliv schémata, jen pauza by neměla být delší neţ 7 dní a 

kratší neţ 3 dny. [3; 7] 

Tablety se uţívají denně, pravidelně vţdy ve stejnou dobu, odchylka by neměla 

přesahovat +/- 1 hodinu. Pravidelnost vyţadují hlavně přípravky s velmi nízkou dávkou 

estrogenů. Je to z toho důvodu, ţe při uţití tablety hladina hormonů v organismu prudce 

stoupne a pak 24 hodin klesá. Po této době se musí hladina hormonu v krvi opět doplnit 

uţitím další tablety. Kdyby se tableta neuţila, bude se koncentrace v krvi dále sniţovat 

aţ klesne pod kritickou mez a za 3 dny dojde k pseudomenstruačnímu krvácení. [3] 

 Nové uţivatelky často nevědí, kdy mají tablety začít uţívat. S kaţdou 

kombinovanou antikoncepcí se dá začít kdykoliv od prvního do pátého dne 

menstruačního krvácení. Začne-li se hned první den menstruace, bude první cyklus 

kratší, ale zato antikoncepční efekt nastoupí hned od začátku. Začnou-li se tablety 

uţívat později, bude uţ první cyklus 28 denní, ale někteří autoři tvrdí, ţe k plnému 

antikoncepčnímu účinku dojde aţ po týdnu uţívání. [3] 
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 Antikoncepční tablety chrání ţenu proti otěhotnění i v sedmidenní pauze. Za tuto 

krátkou dobu nestačí zárodečné buňky dozrát. [3] 

 Téměř u kaţdé ţeny dochází k chybám v uţívání. Vynechání dávky hormonů se 

můţe projevit špiněním nebo i silnějším krvácením za spádu. Z hlediska moţného 

sníţení spolehlivosti metody je nejdůleţitější, ve které fázi cyklu byla tableta 

vynechána. Kritické je období prvních 7 tablet po sedmidenní pauze. Zapomenutí první 

tablety je nejhorší (u přípravků se sedmidenní pauzou je vlastně pauza osmidenní a to 

můţe vést k selhání). Čím dále je zapomenutá tableta od začátku uţívání, tím je 

vynechání méně závaţné. Pokud ţena zapomene uţít některou z posledních tablet, je 

lepší uţívání ukončit a udělat pauzu, přiměřeně zkrácenou.  

 Co tedy dělat při zapomenutí tablety? Pokud uţivatelka odhalí chybu do 12 

hodin, uţije ihned zapomenutou tabletu a další uţije v obvyklou dobu. Jestliţe chybu 

odhalí později, tabletu uţ brát nebude a bude pokračovat v obvyklou dobu.  

Opačným problémem je pak uţití 2 tablet v jeden den. V tomto případě se nic 

neděje, ale na konci bude jedna tableta chybět – cyklus se zkrátí o jeden den, nebo se 

tableta doplní z dalšího balení. [2; 3] 

7.8. Posuny menstruace 

 Pravidelný menstruační cyklus je samozřejmě velkou výhodou COC. Další 

velkou výhodou je moţnost cyklus libovolně posunovat, ať uţ prodluţovat či zkracovat. 

Měsíční krvácení při uţívání COC není následkem činnosti vaječníků, ale pouze 

přestávky mezi jednotlivými cykly. Kdyţ tedy ţena pauzu neudělá, nebude 

menstruovat.  Obavy mnoha ţen z toho, ţe posunování cyklu můţe uškodit jejich 

zdravotnímu stavu, jsou naprosto mylné. Posunování menstruace je zdravotně neškodné 

a organismu ţeny v podstatě nezáleţí na tom, kdy menstruuje. V poslední době i u nás 

začíná být vyuţíván způsob, při němţ se tablety uţívají 3 měsíce vcelku a teprve pak se 

udělá týdenní pauza. Tříměsíční interval proto, aby se ţena ujistila, ţe její antikoncepce 

neselhala. Tři měsíce jsou totiţ doba, do kdy je moţné neţádoucí těhotenství uměle 

přerušit.  

 Bezstarostné prodluţování cyklu umoţňují pouze jednofázové preparáty. S dvou- 

a třífázovými je to mnohem sloţitější. Většinou se to řeší tak, ţe si uţivatelka nechá u 

lékaře předepsat některou jednofázovou antikoncepci, která má stejné sloţení jako 

tablety poslední fáze přípravku, který běţně uţívá, a s ní naváţe bez pauzy na poslední 

tabletu (protoţe nikdy nesmí přejít z poslední fáze bez pauzy na některou z předchozích, 

vţdy musí pokračovat s tabletami z té poslední - coţ znamená narušit další balení a 

z něj pouţít jen tablety třetí fáze). Např: 

 uţivatelky přípravku Tri-Regol, Triquilar si nechají předepsat Minisiston 

 uţivatelky přípravku Pramino si nechají předepsat Cilest 

Cyklus se dá samozřejmě i zkrátit. V tomto případě to ale není jednoduché ani 

s jednofázovými přípravky. Následující pauza se musí zkrátit tak, aby byl zachován 
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poměr počtu dní s tabletami k počtu dní bez tablet. Je to velmi důleţité, jinak by mohlo 

dojít k selhání. Např. pokud chce uţivatelka zkrátit menstruační cyklus o 3 dny, ukončí 

uţívání po osmnácté tabletě, a následující přestávku zkrátí o den (minimálně!), tedy jen 

na 6 dní. [3] 

7.9. Vyšetření před zahájením užívání COC 

 Před předepsáním COC je lékař povinen provést cílenou osobní anamnézu, ve 

které pátrá po rizikových faktorech zvláště kardiovaskulárních onemocnění. Dále by 

měl provést obvyklou preventivní onkologickou prohlídku a doporučuje se změřit 

krevní tlak. Další vyšetření nejsou nutná, s dvěma výjimkami: u ţen s rizikem poruchy 

funkce jater se doporučuje provést jaterní testy. U ţen s vysokým rizikem hluboké ţilní 

trombózy, které i po poučení ţádají předpis COC, je vhodné provést vyšetření na 

přítomnost geneticky podmíněných hyperkoagulačních stavů. [16] 

7.10. Další sledování uživatelky  

 Doporučuje se onkologická prevence v obvyklých intervalech. Vhodná je 

kontrola krevního tlaku po 3 měsících a poté pravidelně jednou ročně. U ţen se 

zvýšeným rizikem poškození jater se provádí jaterní testy po 3 měsících uţívání a je-li 

výsledek v pořádku, není další opakování testů nutné. U zdravých lidí se vyšetřují 

jaterní funkce po 3-12 měsících uţívání a pokud jsou výsledky normální, není nutno 

jaterní testy opakovat. [3; 16] 

7.11. Obnovení fertility po ukončení užívání 

 Pokud nejsou přítomny ţádné rizikové faktory, není důvod nijak časově 

omezovat uţívání COC u ţen mezi 18 a 40 lety, jde-li o nekuřačky.  Nejčastějším 

důvodem pro přerušení uţívání ve fertilním věku je přání otěhotnět (někdy se 

doporučuje ukončit uţívání jiţ 3 měsíce před plánovaným početím, ale otěhotnět lze 

ihned po ukončení uţívání COC ) anebo plánovaný operační zákrok (v tomto případě je 

vhodné přerušit uţívání nejméně jeden cyklus před výkonem).  Více neţ 90 % ţen, 

které přeruší uţívání COC, otěhotní v průběhu 2 let. Restituce ovariální funkce je 

postupná. Za normálních okolností je první cyklus ještě v 10-25 % případech 

anovulační, ve 3. cyklu jiţ ovuluje 98 % ţen. [5] 

7.12. Poruchy cyklu po ukončení užívání  

 Tzv. “post-pill“ poruchy cyklu nesouvisí (s výjimkou prodlouţení prvního cyklu) 

s předchozím uţíváním antikoncepce. Pokud předtím, neţ ţena začala uţívat COC, 

měla nepravidelný cyklus, není důvod k předpokladu, ţe by po ukončení COC měl být 

cyklus jiný. Pokud ale před uţíváním antikoncepce měla cyklus pravidelný, mohly se 
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během uţívání COC změnit okolnosti, které menstruační cyklus ovlivňují, např. 

hmotnost. [16] 

7.13. Příznivé účinky 

 Kombinovaná hormonální kontracepce má velké mnoţství příznivých 

zdravotních účinků a dokonce terapeutických indikací. Jejich spektrum sahá od banalit 

kosmetického charakteru aţ po pokles rizika závaţných a ţivot přímo ohroţujících 

stavů. Tyto vedlejší příznivé účinky by měla mít kaţdá ţena na paměti, pokud hodnotí 

rizika pilulky. [16] 

Rakovina dělohy a vaječníků 

 Uţívání COC sniţuje riziko rakoviny dělohy a vaječníků. Hormonální 

antikoncepce vytváří v organismu ţeny stav velmi podobný těhotenství. Hypofýza 

netvoří gonadotropiny, vaječníky jsou utlumené, buňky děloţní sliznice se mnoţí 

mnohem méně neţ v “přirozených“ cyklech. Ţena, která alespoň rok pravidelně uţívá 

COC, má riziko rakoviny dělohy a vaječníků sníţeno na polovinu. Ochranný účinek 

stoupá s dobou uţívání a sníţené riziko přetrvává 10-20 let po vysazení. Ochranný 

účinek na dělohu je nejvýraznější u nullipar, naopak u ţen s více porody je nepatrný. 

Sníţení výskytu rakoviny vaječníků bylo prokázáno i u rizikových skupin ţen, tedy u 

ţen s pozitivní rodinnou anamnézou a nullipar. [2; 3] 

Funkční ovariální cysty 

 COC sniţuje výskyt funkčních ovariálních cyst. Účinek souvisí bohuţel s dávkou 

estrogenu a s klesajícím mnoţstvím EE v moderních přípravcích klesá i tato ochrana. 

Navíc je účinek výrazný pouze u monofázických přípravků. [16] 

 

Bolestivá menstruace a premenstruační potíže 

 U většiny ţen bývá často menstruace bolestivá (dysmenorea), a nebo se objevují 

potíţe premenstruační. Příčina není přesně známa.  U obou stavů pomáhá uţívání 

hormonální antikoncepce, protoţe sniţuje výšku děloţní sliznice a zabraňuje kolísání 

hladin hormonů. Také potlačuje napětí v prsou, zvýšenou plynatost a menstruační 

bolesti. Změny nálady a premenstruální deprese většinou hormonální přípravky 

neovlivní.  V tomto případě jsou nejúčinnější přípravky jednofázové s co nejniţšími 

dávkami estrogenu, vhodné je uţívání v dlouhých, tříměsíčních cyklech nebo i zcela 

kontinuálně. [2; 3; 16] 
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Úprava cyklu 

 COC blokuje vlastní menstruační cyklus a vytváří cyklus umělý. To samozřejmě 

platí i v případech, kdy primární cyklus byl patologický, ať uţ jakkoliv. COC ovšem 

nepředstavuje terapii v pravém slova smyslu, jde spíše o substituci. Základní porucha 

přetrvává a po ukončení uţívání COC se znovu objeví (leda ţe by se mezitím změnily 

okolnosti, které ji způsobily, např. hmotnost).  

 Při správně zvoleném přípravku je menstruační cyklus naprosto pravidelný, 

nehledě na to, jaký byl předtím. Navíc intenzita krvácení bývá slabší, s menšími 

krevními ztrátami, coţ je pro organismus příznivé. [3; 16] 

Vliv na kožní projevy hyperandrogenismu 

 COC má jasný pozitivní terapeutický účinek na akné a koţní projevy 

hyperandrogenismu, jako je mastná pleť, hirsutismus (nadměrné ochlupení muţského 

typu u ţen) a androgenní alopecie. Je nutno počítat s tím, ţe první známky příznivého 

efektu na akné se mohou projevit nejdříve za 3 měsíce uţívání COC, plný účinek je 

dosaţen nejdříve za 6 měsíců. Příznivý vliv na hirsutismus se můţe dostavit nejdříve za 

půl roku, plný účinek po roce i později. V terapii léčby akné se v České Republice 

pouţívají např. přípravky Loette, Minerva, Pramino a Jeanine. [16] 

Osteoporóza 

 COC má příznivý vliv na kostní denzitu. Je všeobecně uznáváno, ţe uţívání COC 

sniţuje riziko rozvoje osteoporózy a to i z dlouhodobého hlediska. Bývalé uţivatelky 

COC mají po dosaţení menopauzy vyšší kostní hmotu. Situace je však dosti komplexní. 

Důleţité je především uţívání COC u ţeny ve vyšším věku (po 40. roce ţivota) – u 

těchto ţen byla popsána redukce rizika fraktury krčku kosti stehenní o 25 %. U 

mladších ţen má uţívání COC význam především u těch skupin dívek, které jsou 

primárně hypoestrinní (např. dívky hubené a sportovkyně). [16] 

Další účinky  

 sníţení rizika revmatoidní artritidy [3] 

 sníţení rizika mimoděloţního těhotenství (asi 500x niţší riziko neţ u ţen, 

které neuţívají ţádnou antikoncepci) 

 sníţení moţnosti onemocnění záněty vnitřních rodidel (riziko pánevního 

zánětu klesá s dobou uţívání, a nezávisí na dávce estrogenu; ochranný 

efekt se týká pouze infekce Chlamydia trachomatis, nikoliv infekce 

Neisseria gonorrhoeae) 

 sníţení rizika výskytu benigních lézí prsu 
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 sníţení frekvence záchvatů u některých pacientek s katameniální epilepsií 

(frekvence záchvatů se mění v závislosti na menstruačním cyklu) 

 přípravky COC jsou velmi vhodnou léčbou pro většinu ţen s menoragií, 

dysmenoreou, amenoreou nebo hypermenoreou [2] 

 přípravky COC se pouţívají v léčbě endometriózy, ačkoliv jejich účinek 

nebyl ve studiích prokázán; nepochybně ale sniţují bolesti při 

endometrióze [16] 

 jednofázové přípravky s nízkou dávkou EE a s progestinem 

s antiandrogenní aktivitou (např. Minerva a Diane 35) se pouţívají 

v terapii hyperandrogenního syndromu (projevujícího se amenoreou, 

sterilitou, obezitou, hirsutismem) [16] 

 COC je vhodnou antikoncepční metodou u ţen se zvýšenou krvácivostí, 

kde sniţuje krevní ztrátu během menstruace a také je indikována u ţen 

chronicky léčených antikoagulancii (např. u ţen s umělými chlopněmi) 

[16] 

7.14. Nežádoucí účinky 

 Neţádoucí účinky jsou v případě COC poměrně vzácné, alespoň pokud jde o ty 

opravdu závaţné, a jejich výskyt rozhodně neodpovídá tomu, nakolik se jim věnují 

v příbalových letácích. Podle statistiky na vedlejší účinky antikoncepčních tablet zemře 

ročně asi 1 ţena z milionu…[3] 

Závažné nežádoucí účinky 

Žilní systém 

 Nejzávaţnější komplikací je tromboembolická nemoc ( TEN-onemocnění 

charakterizované vznikem krevní sraţeniny-trombu, obvykle v hlubokých ţilách 

dolních končetin či pánve, a jeho následným vmetením do plic). Podle provedených 

studií se relativní riziko TEN pohybuje okolo 3-4, tzn. ţe uţivatelky COC mají troj- aţ 

čtyřnásobně vyšší riziko TEN oproti ţenám, které neuţívají ţádnou kontracepci. Riziko 

TEN vzrůstá jiţ po 3 měsících uţívání a není ovlivněno dobou uţívání přípravku.  

 Bylo prokázáno, ţe riziko klesá s dávkou estrogenu v tabletě aţ k hodnotě 30 μg 

EE, u přípravků s niţší dávkou jiţ nebylo potvrzeno rozdílné riziko. Vedle dávky EE je 

riziko ovlivněno také zvoleným progestinem a jeho dávkou - vyšší riziko bylo 

prokázáno u přípravků obsahujících gestoden a desogestrel, ve srovnání s přípravky s 

obsahemlevonorgestrelu. Tyto rozdíly mezi progestiny však nemají klinický význam 

pro zdravé uţivatelky. [2] 

  Rizikové faktory venózní příhody:  

 rodinná anamnéza tromboembolické příhody (sourozenci, rodiče, 

opakované epizody, výskyt do 45 let)  
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 vrozená koagulopatie (především leidenská mutace faktoru V, menší 

význam má deficit proteinu S a C, mutace protrombinu a sníţená hladina 

antitrombinu III - výskyt těchto poruch v populaci je velmi nízký); podle 

WHO je riziko trombózy u uţivatelek COC s trombofilní mutací 22x vyšší 

ve srovnání s ţenami s normální koagulací [16] 

 obezita ( BMI > 30 kg/m
2 

) 

 dlouhodobá imobilizace 

 hluboká ţilní trombóza v anamnéze 

 rozsáhlé varixy 

Ţeny s pozitivní rodinnou anamnézou TEN by proto před nasazením COC měly 

být řádně vyšetřeny. [2] 

Postoje k předpisu COC ţenám s tak či onak zvýšeným rizikem hluboké ţilní 

trombózy nejsou v české gynekologické společnosti zcela jednotné. Proto je lepší se 

uchýlit ke stanovisku WHO, která pokládá za absolutní kontraindikaci osobní anamnézu 

hluboké ţilní tromboembolické nemoci, aktuální tromboembolickou nemoc a známé 

trombofilní mutace. Výslovně uvádí, ţe kontraindikací nejsou rodinná anamnéza 

tromboembolické nemoci, povrchové varixy ani povrchová tromboflebitida. Dále WHO 

výslovně uvádí, ţe rutinní screening trombofilií před předpisem COC není zdůvodněn 

vzhledem k vzácnosti komplikace a vysoké ceně screeningu. [16; publikováno v r. 

2004] 

Další komplikaci představují varixy a tromboflebitida (povrchový zánět ţil). 

Kombinovaná hormonální antikoncepce kaţdopádně nemůţe varixy způsobit, můţe jen 

jiţ existující onemocnění ţil zkomplikovat. A to ze tří důvodů: jaterní buňky jsou při 

uţívání tablet vystaveny vysoké koncentraci estrogenů v procházející krvi, a jsou 

místem, kde se tvoří koagulační faktory. Estrogen tvorbu těchto koagulačních faktorů 

zvyšuje. Proto organismus uţivatelky tvoří více koagulačních faktorů a její krev má 

větší schopnost se sráţet (stejný princip platí i u TEN, viz. výše).  

 Za normálních okolností to nevadí, organismus se s tím dokáţe vypořádat. 

Problém však nastává tehdy, pokud ţena uţ má nějaké onemocnění, které zvýšená 

sráţlivost můţe zkomplikovat. Např. křečové ţíly, které mohou takto vyústit 

v tromboflebitidu. Dalším problematickým onemocněním jsou umělé srdeční chlopně, 

stavy po operacích cévního systému, dědičná krvácivost…[3] Starší literatura (r. 2004) 

ovšem uvádí, ţe není vědecky podloţeno, ţe by COC zhoršovala varixy dolních 

končetin. [16] 

Srdce a tepny 

 Uţivatelky COC mohou mít mírně zvýšené riziko infarktu myokardu – relativní 

riziko se pohybuje okolo 2-3, 2. Riziko souvisí s trombózou (nikoliv s aterosklerózou), 

a trvá pouze po dobu uţívání COC. Vzhledem k velmi nízkému výskytu infarktu u 

mladých ţen toto riziko nepředstavuje závaţný problém. Incidence akutní ischémie je 

však zvýšena u ţen s přítomností dalších rizikových faktorů: 
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 kouření 

 rodinná anamnéza arteriální či venózní příhody 

 hypertenze 

 hyperlipidemie 

 diabetes mellitus 

 obezita 

 věk nad 35 let. [2] 

Riziko narůstá hlavně v závislosti na věku a na kouření (kouření u ţen mladších 

35 let zvyšuje riziko asi 10x, u ţen starších 35 let dokonce aţ 100x). Ţeny nad 35 let by 

z těchto důvodů měly volit antikoncepci s nízce androgenním nebo neandrogenním 

progestinem (neměly by tedy uţívat norethisteron a levonorgestrel). Nekuřačky při této 

podmínce ţádné věkové omezení nemají. Přítomnost dvou a více rizikových faktorů u 

jedné ţeny by měla být povaţována za absolutní kontraindikaci. [2; 3] 

Vzhledem ke zvýšenému riziku trombózy je diskutováno i riziko centrální 

mozkové příhody. V provedených studiích nebylo u uţivatelek COC prokázáno zvýšené 

riziko hemoragické mozkové příhody (RR=0, 93-1, 38), ale riziko ischemické mozkové 

příhody bylo mírně zvýšené (RR=0, 89-2, 99). Riziko mozkové příhody však bylo 

výrazně zvýšené u ţen s arteriální hypertenzí (3, 1) a u kuřaček (10, 3). [2] 

V průběhu uţívání COC můţe dojít k mírnému zvýšení krevního tlaku, avšak 

v mezích normotenze. Klinická hypertenze se objevuje asi u 2, 5 % uţivatelek. Většinou 

je reverzibilní po vysazení přípravku. Na jejím vzniku se zřejmě podílí více 

mechanismů, např. retence sodíku, změna koncentrace angiotenzinu II … [5]  

Kouření a arteriální hypertenze jsou hlavními rizikovými faktory, které zvyšují 

incidenci kardiovaskulárních komplikací u ţen uţívajících COC. Proto by měření 

krevního tlaku mělo být nezbytnou součástí kaţdé kontroly uţivatelky. [2] 

Jaterní poškození  

 V souvislosti s uţíváním hormonálních přípravků s vyšším obsahem estrogenu 

byl popsán i vyšší výskyt hepatocelulárního karcinomu a adenomu jater. Relativní 

riziko se pohybovalo v rozmezí 0, 6-14, 5.  U zdravých lidí jaterní poškození nehrozí. 

Pouze výjimečně mohou predisponované ţeny reagovat na podání steroidních hormonů 

vystupňovanou cholestázou (městnáním ţluči).  Exogenně podávané steroidy ovlivňují 

transport ţluči v játrech a v malé míře sniţují vstřebávání ţlučových kyselin ve střevě. 

Zvýšené riziko tvorby ţlučových kamenů však v souvislosti s uţíváním COC nebylo 

nikdy prokázáno. [2] 

Karcinom prsu 

 Ţádná ze studií neprokázala závislost rizika na délce uţívání kontracepce nebo na 

dávce estrogenu. Současné uţivatelky mají riziko mírně zvýšené (RR=1, 24), a toto 

riziko trvá pouze po dobu uţívání antikoncepce. Po více neţ 10 letech po vysazení COC 
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je kumulativní riziko karcinomu prsu stejné jako u ţen, které nikdy COC neuţívaly. [2] 

Mírný vzestup rizika karcinomu prsu je moţné předpokládat u ţen po 40. roce věku a na 

místě je doporučení mamografického vyšetření jednou ročně od 40 let věku (coţ však 

platí i pro ţeny bez antikoncepce). V mladších věkových skupinách je karcinom prsu 

vzácným onemocněním.  Uţívání COC má v tomto případě spíše pozitivní vliv - sniţuje 

riziko nezhoubných onemocnění mléčné ţlázy. [3; 16] 

Karcinom děložního čípku 

 Stanovení tohoto rizika je poměrně sloţité. Uţivatelky mají více partnerů, věk 

první souloţe klesá, méně uţívají bariérovou kontracepci jako prevenci sexuálně 

přenosných onemocnění, přibývá kuřaček. Právě sexuálně přenosná onemocnění, 

především virového původu, jsou společně s kouřením hlavními rizikovými faktory 

rakoviny děloţního čípku.  Výsledky studií, které se zabývaly rizikem rakoviny čípku 

v souvislosti s uţíváním COC nejsou jednoznačné. Relativní riziko se pohybuje okolo 1, 

2 aţ 3, 5. Ze závěrů však vyplývá, ţe po zohlednění dalších rizikových faktorů je riziko 

vyplývající pouze z uţívání COC nízké. [2] 

Sacharidový metabolismus 

 Metabolismus cukrů ovlivňují jak estrogeny, tak progestiny. Estrogeny sniţují 

glukózovou toleranci jednak proto, ţe zvyšují hladinu glukózy, a jednak proto, ţe 

suprimují odpověď na inzulín. Progesteron stimuluje nadprodukci inzulínu. 

Levonorgestrel zvyšuje hladinu glukózy a plazmatického inzulínu. U přípravků 

obsahujících gestoden a desogestrel nebyly zjištěny změny hladiny glukózy ani 

inzulínu. Progestiny III. generace jsou z tohoto hlediska optimální sloţkou COC. [5; 16] 

 Kombinované přípravky jsou bezpečné a spolehlivé i pro ţeny s diabetem, pokud 

nemají ţádné projevy poškození tepen ani jiné kardiovaskulární rizika, nekouří a jsou 

pečlivě monitorovány. Kontracepcí volby je u těchto ţen progestinová minipilulka, 

která ovlivňujeglukózovou toleranci méně neţ COC. U části diabetiček je nutné během 

prvních měsíců uţívání zvýšit dávky inzulinu. [2; 5] 

Lipidový metabolismus 

 Obě sloţky kombinovaných přípravků ovlivňují hladinu cholesterolu v krvi. 

Účinek estrogenů je komplexní – urychlují clearance plazmatických lipidů, inhibují 

aktivitu jaterní lipázy (lipáza odbourává HDL) a tak zvyšují koncentraci HDL 

cholesterolu, sniţují koncentraci LDL cholesterolu a pouze nepatrně zvyšují 

triglyceridy. Progestiny naopak stimulují jaterní lipázu a tak koncentraci HDL 

cholesterolu v krvi sniţují.  Estrogeny mají tedy příznivý vliv na lipidový 

metabolismus, a androgeny naopak negativní, coţ vysvětluje skutečnost, ţe u muţů je 

riziko koronární ischémie asi třikrát vyšší neţ u ţen. Po menopauze se však toto riziko 

vyrovnává.  
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Ukazatelem kardiovaskulárního rizika je sníţený poměr antiaterogenního indexu 

HDL/LDL. Přípravky obsahující progestiny s vyšší androgenní aktivitou (NES, LNG) 

ovlivňují poměr HDL/LDL cholesterolu negativně a koncentraci triglyceridů zvyšují ve 

srovnání s jinými progestiny méně. Přípravky s progestiny s nízkou androgenní 

aktivitou výrazně zvyšují koncentraci HDL cholesterolu, a téměř neovlivňují LDL 

cholesterol. [2; 5] 

Oční příznaky 

 Při jakékoliv, i dočasné, poruše vidění je nutné ihned uţívání COC přerušit. 

Porucha můţe být způsobena trombózou či krvácením do cév sítnice, anebo přechodnou 

cerebrální ischemií. COC jsou v takovém případě kontraindikovaná a vyšetření je nutné. 

[5]  

Nezávažné nežádoucí účinky 

Váhový přírůstek 

 Jak estrogen, tak progestin můţe způsobit přírůstek váhy, kaţdý ale jiným 

způsobem. Estrogen způsobí, ţe mezibuněčná hmota nasaje více vody (pod vlivem 

estrogenu dochází k depolymerizaci tkáňových mukopolysacharidů). Velké molekuly 

mukopolysacharidů se rozdělí na menší-větší počet částic na sebe osmoticky váţe více 

vody. Hmotnostní přírůstek není velký, maximálně 2-3 kg, ale rychlý. Nejedná se však 

o podkoţní tuk, a navíc “nabobtnalé“ tkáně vyhladí vrásky. Tento stav je přechodný a 

za několik týdnů se navrací původního stavu. Ţenám, které tímto způsobem přiberou 

výrazněji, je určen přípravek Yadine, který takový účinek nemá. Obsahuje progestin 

drospirenon, hormon odvozený od diuretika, který vyvaţuje estrogenem způsobené 

zadrţení vody.  Progestin způsobuje větší chuť k jídlu. Většina ţen ale na uţívání 

antikoncepce ţádnou změnou váhy nezareaguje. [3] 

Psychické změny a pokles libida 

 Progestiny ovlivňují tvorbu neurotransmiterů a tím i nálady a jiné duševní 

pochody. Mají rovněţ vliv na funkční deficit pyridoxinu. U uţivatelek COC se proto 

mohou objevovatdeprese častěji neţ u ţen, které COC neuţívají. Doporučuje se 

substituce pyridoxinem. Nejméně ze všech progestinů ovlivňuje neurotransmitery 

dienogest. [3; 16] 

  Sexuální proţitek se u ţen uţívajících COC častěji zlepšuje neţ zhoršuje 

(obvykle se nemění). Podíl psychosomatických faktorů při případném zhoršení je 

pravděpodobný a byly definovány skupiny ţen z tohoto pohledu rizikové. [16] 
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Bolesti hlavy, migréna 

 Předpokládá se, ţe bolest hlavy způsobují opět progestiny svým vlivem na cévy. 

Informace o vztahu mezi migrénou a uţíváním COC jsou nesourodé – někteří autoři 

uvádějí zlepšení, jiní zhoršení migrény. Pokud se jedná a menstruační migrénu, tu lze 

s úspěchem léčit kontinuálním podáváním COC. [16] 

Nepravidelné krvácení 

 Při uţívání antikoncepce by měla mít ţena naprosto pravidelný cyklus. 

Pseudomenstruační krvácení (tzv. krvácení ze spádu) by se mělo dostavit zhruba 3 dny 

po uţití poslední tablety, a mělo by být kratší a slabší neţ v době, kdy ţena antikoncepci 

neuţívala. Někdy se však i mimo menstruaci objevuje špinění a krvácení (tzv. krvácení 

z průniku), které je způsobeno “prosakováním“ z nízkého endometria při setrvalé nízké 

hladině estrogenu. Není to neţádoucí účinek tablet, ale známka toho, ţe zvolená 

antikoncepce ţene nesedí a je nutno hledat jiný přípravek. Orientačně: pokud ţena 

krvácí spíše ze začátku cyklu, je málo estrogenu. Krvácení v druhé polovině cyklu 

značí, ţe by se měla zvýšit dávka progestinu, nebo pouţít jiný, účinnější.  Zvláště při 

uţívání nízkodávkových přípravků se mohou objevit současně amenorhea a krvácení 

z průniku, čímţ nepoučená ţena bývá zcela zmatena. První dva měsíce uţívání nového 

přípravku jsou takové problémy časté. Pokud se ale vyskytují i nadále, je 

nepravděpodobné, ţe se cyklus upraví. [2; 3; 16] 

Ostatní 

 Pigmentace v obličeji (chloasma) pravděpodobně vzniká v rámci jakoby 

těhotenského naladění, které hormony způsobují, a závisí na vlastnostech pleti kaţdé 

ţeny. Prevencí je nevystavovat obličej slunci a pouţívat krémy s UV filtrem. Po 

vysazení COC chloasma pomalu ustupuje. [3; 5] U některých ţen můţe dojít ke zvýšení 

senzitivity kůţe ke slunečnímu záření. Kůţe reaguje na sluneční záření svěděním, 

zčervenáním, kopřivkou. [2] Stav na zvracení se vyskytuje hlavně u nových uţivatelek 

poměrně často. Skoro vţdy odezní do třetího měsíce uţívání. [3] Hladiny některých 

vitamínů v organismu jsou u uţivatelek COC zvýšeny (vit. C, vit. A), jiných sníţeny 

(riboflavin, pyridoxin, vit. B12). Suplementace není ale nutná.  Zvýšený výskyt 

bakterurie spolu s herpes simplex, varicelou a rubeolou u uţivatelek COC svědčí o 

negativním vlivu steroidů na obranu proti infekcím. [5] 

7.15. Lékové interakce  

 Lékových interakcí je mnoho, jejich klinický význam je však aţ na výjimky 

nepatrný. Některé léky mohou zhoršit vstřebávání nebo urychlit metabolismus steroidů 

a sníţit tak spolehlivost COC, coţ se nemusí nijak projevit.  
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 Ke snížení spolehlivosti COC může dojít dvěma mechanismy: 

1) Riziková jsou hlavně širokospektrá antibiotika, která mohou narušit střevní 

mikroflóru natolik, ţe nedochází k dostatečné dekonjugaci EE ve střevě, čímţ je 

narušen jeho enterohepatální oběh a sníţeno mnoţství vstřebávané látky. Toto hrozí 

zejména u tetracyklinových a širokospektrých cefalosporinových antibiotik, méně pak u 

penicilinů. Nebezpečná je především krátkodobá léčba antibiotiky- tu je třeba doplnit 

uţíváním jiné kontracepční metody nejenom po dobu antibiotické léčby, ale ještě 

nejméně týden po jejím ukončení. Dlouhodobá antibiotická terapie můţe spíše připustit 

regeneraci střevní flóry. [2; 5] 

Doporučení zní: 

 přídatnou antikoncepci mají uţívat ţeny s průjmem 

 měnit antikoncepci kvůli antibiotikům se nedoporučuje 

 při dlouhodobém uţívání antibiotik trvá období rizika pouze první dva  

týdny 

 kombinace antiandrogenní COC a tetracyklin v léčbě akné nevyţaduje  

ţádná další opatření  

 podle WHO není nutné brát na uţívání antibiotik při kombinované 

hormonální antikoncepci zřetel, s výjimkou rifampicinu a snad  

griseofulvinu [16]  

2) Dalším mechanizmem, který sniţuje spolehlivost COC, je ovlivnění 

cytochromu P 450 v játrech. Především tuberkulostatika a některá antikonvulziva 

mohou zvýšením aktivity cytochromu P 450 urychlit degradaci a vylučování steroidních 

hormonů. V případě krátkodobého uţívání je nutné po dobu léčby, a nejméně dva týdny 

po vysazení, pouţívat jinou metodu kontracepce.  

 Mezi léčiva indukující jaterní enzymatický systém patří : rifampicin, griseofulvin, 

barbituráty, fenytoin, karbamazepin, primidon, topiramát, modafinil, chlorpromazin, 

meprobamát, fenylbutazon, fenazonová a pyrazolonová analgetika…[2; 5] 

Kontraceptiva s nízkou dávkou estrogenů jsou v těchto případech relativně 

kontraindikovány a doporučuje se uţívání přípravku s vysokou dávkou estrogenů. [16]  

Taktéž kombinovaná hormonální kontraceptiva mohou 

ovlivnit účinek některých léků:  

1) Některé progestiny mají schopnost inhibovat enzymatické systémy obsahující 

cytochrom P 450, tím zpomalit odbourávání jiných látek a tak zvyšovat jejich 

koncentraci v séru (dochází ke kumulaci účinné látky při opakovaném podání). 

Nejsilnějším inhibitorem je gestoden, slabším inhibitorem je desogestrel a v malé míře i 

levonorgestrel a norgestimát. Mezi slabé inhibitory lze zařadit i drospirenon. Další 

progestiny tento inhibiční efekt nemají. Tímto mechanismem je zvýšen účinek např. u 

diazepamu, antipyrinu, kofeinu, prednisolonu, alprazolamu, nitrazepamu, cyclosporinu, 
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propranololu a pethidinu. V úvahu přichází i potenciace účinku některých léčiv, např. 

antidepresiva imipraminu, a zejména ovlivnění antikoagulační léčby. [2; 5; 16] 

2) COC sniţují hladinu farmak zvýšením aktivity cytichromu P 450, např. 

některých benzodiazepinů (lorazepam, oxazepam), kyseliny klofibrové, paracetamolu a 

morfinu. Klinický význam je ovšem sporný. [16]  

Účinek COC potencuje kyselina askorbová – omezením sulfatace zlepšuje 

resorpci a zvyšuje plazmatickou hladinu EE, nikoliv však progestinů. [5]  

Co se týče interakce mezi COC a třezalkou tečkovanou, informace nejsou 

jednotné. Jeden zdroj uvádí, ţe navzdory dosti rozšířené pověře nemá třezalka 

tečkovaná na farmakokinetiku a spolehlivost COC ţádný vliv. [16] Na druhé straně ale 

třezalka patří mezi induktory cytochromu P 450, a můţe tedy touto cestou sníţit 

účinnost hormonální kontracepce. [48]  

7.16. Kontraindikace COC 

 Kontraindikace je nutno zvaţovat ve vztahu s kontraindikacemi a riziky gravidity 

a ve vztahu k pozitivním zdravotním účinkům COC. Ţenám s absolutní kontraindikací 

by nikdy neměla být hormonální antikoncepce doporučována. V případě relativní 

kontraindikace je nutné míru rizika posoudit individuálně. Kombinace několika 

relativních kontraindikací, především kardiovaskulárních rizikových faktorů, se stává 

kontraindikací absolutní. [2] 

Relativní kontraindikace [2] 

 dle WHO kouření méně neţ 15 cigaret denně u ţeny starší 35 let [16] 

 vrozená zvýšená krvácivost 

 rodinná anamnéza tromboembolické příhody (u nejbliţších příbuzných do 

45 let věku)  

 rodinná anamnéza ischemické choroby srdeční (u nejbliţších příbuzných 

do 45 let věku) 

 cholecystolithiáza (přítomnost ţlučových kaménků ve ţlučníku) 

 hyperlipidemie  

 léčená hypertenze, chlopenní srdeční vada ve spojení s plicní hypertenzí 

[5] 

 srpkovitá anémie (zvýšené riziko trombózy) 

 diabetes mellitus bez orgánových komplikací 

 některá systémová onemocnění (Crohnova choroba, Lupus erythematodes) 

 porfyrie (onemocnění s porušeným metabolismem porfyrinů) 

 antifosfolipidový syndrom (soubor příznaků spojený s přítomností 

autoprotilátky proti fosfolipidu kardiolipinu; projevuje se poruchami 

krevního sráţení, častými trombózami s poškozením postiţených orgánů a 

potraty u ţen) 

 hyperprolaktinémie 
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 trofoblastická nemoc 

 bolesti hlavy s neurologickými faktory, těţká deprese [5] 

 amenorea [5] 

 kojení do 6 měsíců po porodu [16] 

Absolutní kontraindikace [2] 

 osobní anamnéza hluboké ţilní trombózy nebo plicní embolie 

 dlouhodobá imobilizace 

 aktivní onemocnění jater (virové onemocnění, cirhóza) 

 benigní i maligní tumor jater 

 hemodynamicky významná srdeční vada 

 ischemická choroba srdeční 

 anamnéza centrální mozkové příhody a všechny situace podporující 

cerebrální ischemii 

 těţká migréna, migréna léčená námelovými alkaloidy [5] 

 neléčená hypertenze, těţká hypertenze (dle doporučení WHO krevní tlak 

160/100 a yšší) [16] 

 diabetes mellitus s orgánovými komplikacemi 

 karcinom prsu (minimálně 5 let po léčbě) 

 těhotenství 

 šestinedělí (v prvních 3 týdnech po porodu u nekojících ţen, do konce 

šestinedělí u kojících ţen) a kojení [16] 

 krvácení z rodidel dosud bez diagnózy [5] 

 COC lze uţívat při astmatu, roztroušené skleróze, myastenia gravis, 

revmatoidní artritidě a Hodgkinově chorobě, samozřejmě při průběţné 

kontrole; při jiných imunitních onemocněních je COC kontraindikována 

[5] 

 dle WHO kouření více neţ 15 cigaret denně u ţen starších 35 let [16] 

 

COC nemá ţádný vliv na vyvíjející se plod a její uţívání v těhotenství není 

důvodem k interrupci. [16] 

7.17. Nejčastější chyby při předpisu COC 

 falešná kontraindikace (kontraindikací není věk, ani pod 15 let-snad jen 

právní, a ani nad 45 let;…) 

 vyšetření krve před předpisem COC a během uţívání (u zdravých ţen není 

nutné) 

 ochrana v sedmidenní pauze (nejsou nutná ţádná další opatření) 

 krvácení z průniku (je nutná změna přípravku za přípravek s vyšší dávkou 

EE) 
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 délka uţívání COC není nijak omezena; přerušování uţívání např. na dva 

měsíce nemá ţádné oprávnění a jediným důsledkem je gravidita 

 otěhotnět lze ihned po ukončení uţívání COC, není nutná ţádná přestávka 

[16] 

7.18. Další účinky antikoncepce 

 

V pohlavních ţlázách ţen se tvoří malé mnoţství muţských pohlavních hormonů 

- androgenů. Je to hlavně dehydroepiandrosteron (DHEA), který vzniká v nadledvinách, 

a testosteron, vytvářený vaječníky. DHEA je poměrně slabý androgen a jeho účinek je 

obvykle zanedbatelný. Naproti tomu testosteron je silný androgen, a je zodpovědný za 

některé pozitivní účinky na ţenský organismus, např. ochlupení v podpaţí a na zevním 

genitálu, ţenskou náruţivost, …Pokud ovšem, z nějakého důvodu, se jej v těle nachází 

mnoho, působí spíše nepříznivě: akné a zvýšené ochlupení (tzv. androgen – dependentní 

projevy).  Hladina testosteronu v organismu ţeny můţe být zvýšena relativně nebo 

absolutně. Absolutně znamená, ţe jeho hladina v těle je oproti jiným ţenám skutečně 

vyšší, coţ bývá u ţen s poruchou činnosti vaječníků zvanou syndrom polycystických 

vaječníků.  

Mnohem více je však případů, kdy je hladina testosteronu zvýšena jen relativně, 

coţ znamená, ţe hladina je stejná jako u jiných ţen ale koţní buňky jsou na testosteron 

citlivější. Takové ţeny mají normální menstruační cyklus, ale mají mastnou pleť, akné, 

popřípadě vousy. [3] 

Jak v tomto případě funguje hormonální antikoncepce?  Následkem kontinuálního 

podávání hormonů netvoří hypofýza gonadotropiny a zastavuje se činnost vaječníků – 

přestávají tvořit jakékoliv hormony. Tedy ani ţenské, ani ty muţské. Tablety obsahují 

estrogen, proto ţena ţádným deficitem netrpí, ale neobsahují testosteron, a proto kaţdá 

COC zlepšuje akné. Někdy ale dochází k přeměně progestinů na androgeny, coţ sniţuje 

příznivý vliv COC na akné, a proto by ţena trpící koţními androgen-dependentními 

projevy měla dostat některý z modernějších přípravků.  Testosteron je v krvi vázán na 

SHBG bílkovinu. Hormony obsaţené v tabletách indukují tvorbu těchto bílkovin 

v játrech. Čím více je v krvi SHBG, tím více dokáţe navázat kolujícího testosteronu a 

tím méně je ho volného v krvi. Testosteron navázaný na SHBG je neúčinný. Ţeny 

s androgenními projevy by tedy měly dostávat přípravky s vyšší dávkou estrogenu (čím 

více estrogenu v tabletě, tím méně ho pak koluje ve volné formě).  Třetí mechanismus, 

kterým COC blokuje neţádoucí androgenní projevy, je zaloţen na účinku progestinu. 

Některé pouţívané progestiny blokují účinek testosteronu na buňky (tzv. antiandrogenní 

efekt). Asi nejtypičtějším zástupcem je cyproteron-acetát. [3] Hlavním mechanismem 

účinku antiandrogenů je kompetitivní inhibice biologického působení androgenů 

v jejich cílových tkáních blokádou androgenního receptoru. Důsledkem je reverzibilní 

zábrana působení testikulárních a nadledvinkových androgenů na androgenní receptory 

vlasových kořínků a mazových ţlázek a na androgenní receptory v CNS. Vzhledem 
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k nízké dávce cyproteron-acetátu je jeho vlastní antiandrogenní efekt v přípravku COC 

malý. Hlavní mechanismy účinku jsou obdobné jako u jiných hormonálních 

kontraceptiv, tzn. stimulace syntézy SHBG estrogenní sloţkou a tím sníţení dostupnosti 

volných androgenů. [42]  

 Které přípravky jsou tedy nejvhodnější pro ţenu trpící akné nebo nadměrným 

ochlupením? Především jsou to preparáty obsahující neandrogenní nebo antiandrogenní 

progestin a s dávkou estrogenu nejméně 30 μg, i více. Lepší jsou třífázové preparáty, 

např. Diane-35, Minerva, Chloe. Z novějších přípravek Belara. Vhodné jsou také 

třífázové preparáty s neandrogenními progestiny: Pramino, Tri Minulet. Z levnějších 

variant lze uţívat Triguilar, Trisiston, Tri-Regol, popřípadě dvoufázový Anteovin. [3] 

7.19. Výběr antikoncepce 

 COC je v České Republice k dostání pouze na předpis. Je tedy nutné, aby ţena 

navštívila gynekologa. Jeho úloha při výběru vhodné antikoncepce není rozhodně 

jednoduchá. Na trhu je poměrně velké mnoţství přípravků a neexistuje ţádný objektivní 

test, kterým by lékař mohl určit vhodnou antikoncepci pro kaţdou ţenu. Proto je 

vhodné, aby ţena přicházející si ke gynekologovi pro recept byla informována o rodinné 

i osobní anamnéze, aby lékaře někam nasměrovala.  

 Pokud ji trápí akné, dostane přípravek, který jej odstraňuje: Minerva, 

Pramino, Diane-35 

 Pokud má malá prsa, dostane přípravek s vyšší dávkou estrogenu: 

Anteovin,  Non-Ovlon, Gracial, Gravistat.  

 Pokud jí vadí, ţe má velká prsa, dostane preparát s nízkou dávkou 

estrogenu: Mirelle, Minesse, Lindynette, Logest… 

 Má-li bolestivou menstruaci nebo premenstruační syndrom, nebude lékař 

volit třífázové přípravky, ty obvykle v léčbě bolestí moc nepomáhají 

 Pokud potřebuje menstruační krvácení často posunovat, bude lékař volit 

jednofázové přípravky 

 Ţenám, kterým jde především o tělesnou hmotnost (např. modelky), 

dostanou preparát Yadine, protoţe nezadrţuje vodu 

 Další důleţitou informací je, kolik chce budoucí uţivatelka do 

antikoncepce investovat [3] 

7.20. Popis vybraných přípravků 

Gracial 

Kombifázický přípravek Gracial byl uveden na český trh v roce 2000. Obsahuje 2 

druhy tablet. Tablety první fáze obsahují 0, 04 mg EE a 0, 025 mg desogestrelu, tablety 

druhé fáze obsahují 0, 03 mg EE a 0, 125 mg desogestrelu. První fázi tvoří 7 tablet, 

druhou fázi 15 tablet. Přípravek se uţívá v cyklickém reţimu 22+6. Přípravek Gracial je 
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antikoncepcí volby pro ţeny s poruchami menstruačního cyklu při uţívání jiných 

přípravků COC. Důvodem je právě kombifázický reţim a pouţitý progestin – tento 

reţim se mnohem více přibliţuje přirozeným hladinám hormonů v organismu, 

umoţňuje lepší řízení cyklu ve srovnání s monofázickými přípravky při zachování 

stejné účinnosti (v měsíční dávce ţena přijme o třetinu méně DSG ve srovnání 

s monofázickými přípravky). DSG reguluje růst endometria a tak brání nepravidelnému 

krvácení. Výhodou přípravku je navíc jeho pozitivní vliv na mírné aţ střední projevy 

akné. [13; 41] 

Jeanine 

 V roce 2001 byl na český trh uveden monofázický přípravek Jeanine obsahující 

30 mg EE a 2 mg dienogestu. Přípravek se uţívá v cyklickém reţimu 21+7. Dienogest 

je stejně jako ostatní progestiny druhé generace derivátem 19-nortestosteronu. 

Strukturně se od nich odlišuje přítomností kyanmetylové skupiny místo ethinylové 

skupiny v poloze 17. Tato strukturní odlišnost udílí dienogestu řadu nových a 

jedinečných vlastností (farmakologické vlastnosti viz. kapitola 6. 4). [22] 

 Jeanine účinně inhibuje ovulaci, poskytuje výbornou kontrolu cyklu (málo častý 

výskyt nepravidelného krvácení nebo špinění), nemá závaţnější dopady na tělesnou 

hmotnost ani neţádoucí účinky na krevní tlak. Má výrazné pozitivní účinky na 

androgenní projevy, jako např. akné. Pozitivně ovlivňuje hladiny lipidů, jeho vliv na 

sacharidový metabolismus a na parametry hemostázy je podobný jako u jiných 

nízkodávkovaných přípravků. Výskyt vedlejších účinků jako je únava a sníţení libida je 

nízký. Má všeobecně výhodný bezpečnostní profil.  Rovněţ byl prokázán jeho příznivý 

účinek na endometriózu. [22] 

Yadine 

 Přípravek Yadine byl uveden na český trh v roce 2000. Je to nízkodávkovaný 

monofázický přípravek kombinované hormonální antikoncepce obsahující 30 μg EE a 3 

mg drospirenonu. Přípravek se uţívá v cyklickém reţimu 21+7.  Drospirenon je 

poměrně novým syntetickým progestinem, který se svými vlastnostmi liší od 

dosavadních progestinů a tak se podstatně více blíţí přirozenému progesteronu. Je 

derivátem 17α-spironolaktonu. Vykazuje pozitivní působení na lipidové spektrum či 

krevní tlak. Lze však pozorovat i další příznivé účinky, např. zlepšení obtíţí jako je 

nadýmání, otoky nebo zvýšení hmotnosti způsobené zadrţováním tekutin. Dochází ke 

zlepšení akné a sníţení mastnoty kůţe a vlasů. V případě kombinovaných přípravků 

s estrogeny drospirenon významně sniţuje riziko endometriální hyperplazie. Jeho 

farmakologické vlastnosti jsou popsány v kapitole 6. 4. [23; 24] 
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Qlaira 

 V letošním roce vstoupil nově na český farmaceutický trh prozatím jediný 

perorální přípravek kombinované hormonální kontracepce obsahující estradiol valerát. 

Progestinovou sloţkou přípravku je dienogest. S kombinací E2V/DNG jsou doposud 

bohaté zkušenosti pouze v hormonální substituční terapii.  

 Qlaira je přípravek s dynamickým dávkovacím reţimem. Podstata dynamického 

reţimu spočívá v postupném sniţování dávek E2V a v postupném zvyšování dávek 

DNG. Toto dávkování nabízí nejniţší moţné dávky estradiolu a dienogestu, které jsou 

nutné pro zachování výborné antikoncepční spolehlivosti a dobré kontroly cyklu. [27] 

 

Obr. č. 17 Dynamický dávkovací režim 26+2 (převzato z: Qlaira informační brožurka, Bayer 

Shering Pharma AG, 04-09-0050-CZ) 

  

Qlaira nabízí uţivatelkám, na základě výsledků provedených studií, přinejmenším 

srovnatelnou ochranu proti početí v porovnání s dnes běţně dostupnými preparáty a 

stejně tak i dobrou kontrolu cyklu. Zároveň má příznivý vliv na metabolické parametry 

(zvyšuje HDL cholesterol a sniţuje LDL cholesterol a nemá významný vliv na hladinu 

glukózy v krvi) a minimálně ovlivňuje tvorbu koagulačních faktorů. Během 28 dní 

uţívání udrţuje stabilní plazmatické hladiny estradiolu ve fyziologickém rozmezí, coţ 

můţe zmírňovat výskyt příznaků doprovázejících výkyvy hladin estrogenů.  Kombinace 

E2V/DNG má příznivý vliv na tělesnou i duševní pohodu. [27] 
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Obr. č. 18 Průměrné stabilní plazmatické hladiny estradiolu v pg/ml (součet endogenní produkce a 

exogenního příjmu) během 28 denního cyklu užívání přípravku (převzato z: Gynekolog, 2009, 

ročník 18, č. 3, Třebechovice pod Orebem, Medexart) 

Chloe 

 Preparát Chloe byl uveden na český trh v roce 2004. Tento monofázický 

přípravek obsahuje 35 μg EE a 2 mg cyproteron-acetátu a uţívá se v klasickém reţimu 

21+7.  Přípravek je indikován k léčbě androgen-dependentních onemocnění u ţen, jako 

je akné (zvláště výrazné formy), androgenní alopecie a lehké formy hirsutismu. Ačkoliv 

Chloe taktéţ zabraňuje početí, neměl by být uţíván pouze jako kontraceptivum. [13] 

Mirelle 

 Přípravek hormonální antikoncepce – Mirelle byl na český trh uveden v roce 

2000. Mirelle je monofázický preparát obsahující 15 μg EE a 60 μg gestodenu. 

S dávkou 15 μg EE se řadí mezi extrémně nízkodávkované preparáty. Před neţádoucím 

otěhotněním však chrání stejně spolehlivě jako jiné antikoncepční pilulky. Zároveň je 

díky nízkému obsahu hormonů pilulka lépe tolerována ţenami citlivými na hladiny 

hormonů, u kterých se mohou objevit neţádoucí účinky podmíněné estrogeny, 

například: napětí v prsou, nevolnost, bolesti hlavy a podobně.  Přípravek Mirelle je 

vhodný pro ţeny po 40 letech věku, s výbornou účinností, snášenlivostí, minimálním 

výskytem vedlejších účinků, s minimálním vlivem na hmotnost a krevní tlak. S dobrým 

vlivem na pravidelnost cyklu. Je uţíván v reţimu 24+4. [24; 43] 
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7.21. Přípravky kombinované perorální hormonální 

kontracepce dostupné v ČR k 25. 11. 2009  

 

Tab. č.  5 Typ přípravku: jednofázový (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Progestin 
Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

(μg/tbl) 

Dávka 

progestinu 

(μg/tbl) 

levonorgestrel Loette 
Wyeth-Lederle 

Pharma GmbH 
20 100 

 Microgynon 
Bayer Schering 

Pharma AG 
30 150 

 Minisiston 
Jenapharm GmbH 

& CO. KG 
30 125 

 Gravistat 
Jenapharm GmbH 

& CO. KG 
50 125 

norgestimát Cilest 
Janssen-Cilag s. r. 

o.  
35 250 

desogestrel Mercilon Organon 20 150 

 Novynette Gedeon Richter 20 150 

 Marvelon Organon 30 150 

 Regulon Gedeon Richter 30 150 

gestoden 
Mirelle 

Bayer Schering 

Pharma AG 

15 60 

 
Minesse 

Wyeth-Lederle 

Pharma GmbH 

15 60 

 
Logest 

Bayer Schering 

Pharma AG 

20 75 

 
Lindynette 20 

Gedeon Richter 

Plc.  

20 75 

 
Lunafem 

Bayer Schering 

Pharma AG 

20 75 

 Sunya 
Stragen Nordic 

A/S 
20 75 

 Stodette 
Medico Uno 

Pharma Kft.  
20 75 
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Progestin 
Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

(μg/tbl) 

Dávka 

progestinu 

(μg/tbl) 

 Harmonet 
Wyeth-Lederle 

Pharma GmbH 
20 75 

 Katya 
Stragen Nordic 

A/S 
30 75 

 Minulet 
Wyeth-Lederle 

Pharma GmbH 
30 75 

 Femoden 
Bayer Schering 

Pharma AG 
30 75 

 Lindynette 30 
Gedeon Richter 

Plc.  
30 75 

dienogest Jeanine 
Jenapharm GmbH 

& CO. KG 
30 2 mg 

drospirenon Yasminelle 
Bayer Schering 

Pharma AG 
20 3 mg 

 Yaz 
Bayer Schering 

Pharma AG 
20 3 mg 

 Belanette 
Bayer Schering 

Pharma AG 
20 3 mg 

 Eloine 
Bayer Schering 

Pharma AG 
20 3 mg 

 Yadine Bayer Schering 

Pharma AG 
30 3 mg 

chlormadinon-

acetát 

Belara 0, 02/2 
Grunental GmbH 20 2 mg 

 Belara Grunental GmbH 30 2 mg 

 

Tab. č.  6 Typ přípravku: dvoufázový (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Progestin 
Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

(μg/tbl) 

Dávka progestinu 

(μg/tbl) 

desogestrel Gracial Organon 40-30 25-125 
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Tab. č.  7 Typ přípravku: třífázový (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Progestin 
Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

(μg/tbl) 

Dávka 

progestinu 

(μg/tbl) 

levonorgestrel Tri-Regol 
Gedeon Richter 

Plc.  
30-40-30 50-75-125 

 
Tri-Regol 

21+7 

Gedeon Richter 

Plc.  
30-40-30 50-75-125 

 Triquilar 
Bayer Schering 

Pharma AG 
30-40-30 50-75-125 

 Trinordiol 21 
Wyeth-Lederle 

Pharma GmbH 
30-40-30 50-75-125 

norethisteron Trinovum 
Janssen-Cilag s. r. 

o.  
35-35-35 500-700-1000 

norgestimát Pramino 
Janssen-Cilag s. r. 

o.  
35-35-35 180-215-250 

 Pramino 28 
Janssen-Cilag s. r. 

o.  
35-35-35 180-215-250 

gestoden Tri-minulet 
Wyeth-Lederle 

Pharma GmbH 
30-40-30 50-70-100 

 Milligest 
Gedeon Richter 

Plc.  
30-40-30 50-70-100 

desogestrel Laurina Organon 35-30-30 50-100-150 

 

Tab. č.  8 Typ přípravku: kombifázický (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Progestin 
Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka E2V 

(mg/tbl) 

Dávka progestinu 

(mg/tbl) 

dienogest Qlaira 
Bayer Schering 

Pharma AG 
3-2-2-1 0-2-3-0 

 



69 

 

 

Tab. č.  9 Typ přípravku: jednofázový, k léčbě androgen-dependentních projevů s antikoncepčním 

účinkem (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Progestin 
Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

(μg/tbl) 

Dávka progestinu 

(mg/tbl) 

cyproteron-

acetát 
Diane-35 Berlifarma 35 2 

 Chloe Zentiva 35 2 

 Minerva 
Bayer Schering 

Pharma AG 
35 2 

 Vreya 
Stragen Nordic 

A/S 
35 2 
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8.  KOMBINOVANÁ  HORMONÁLNÍ 

TRANSDERMÁLNÍ  ANTIKONCEPCE  

 Jiţ v šedesátých letech 20. století byly formulovány základní podmínky, jak by 

měla dokonalá antikoncepce vypadat. Od té doby došlo k nebývalému rozšíření 

hormonální antikoncepce, doplnilo se spektrum syntetických steroidů o nové účinnější 

látky s moţností sníţit dávky steroidních hormonů bez zvýšení rizika otěhotnění, a 

současně s minimalizací jejich neţádoucích účinků. Vývoj se zaměřil také na jiné neţ 

perorální formy přípravků.  V současnosti má své místo na českém “antikoncepčním 

trhu“ také parenterální forma kombinované hormonální kontracepce – transdermální 

přípravek Evra. [18] 

 Výhodou transdermální aplikace je vynechání first-pass efektu a udrţování 

konstantních hladin léčiva díky kontinuálnímu uvolňování účinné látky do organismu. 

Transdermální aplikace jsou obecně méně metabolicky náročné.  Lipidy v kůţi 

umoţňují průnik lipofilních látek s malou molekulou. A protoţe pohlavní hormony jsou 

látky tukové povahy, mohou se pokoţkou bez problémů vstřebávat. [18] 

 Pro ţeny v reprodukčním věku je tak vytvořena spolehlivá “krátkodobá depotní“ 

forma kombinované hormonální antikoncepce s dobrou kontrolou cyklu a rychlým 

návratem fertility. [18] 

8.1. Princip účinku 

 Mechanismus účinku antikoncepčních náplastí je úplně stejný jako v případě 

COC. Náplast obsahuje estrogen i progestin, jedná se tedy taktéţ o kombinovanou 

hormonální antikoncepci, kde hlavní antikoncepční efekt zajišťuje estrogen (blokáda 

ovulace) a progestin zajišťuje pravidelnou menstruaci. Na kontarcepčním účinku se 

rovněţ podílí změna sloţení cervikálního hlenu a struktury endometria. [3; 18] 

8.2. Spolehlivost 

 Antikoncepční účinnost náplasti je stejná jako u COC, Pearlův index se pohybuje 

kolem 0, 8, ale její compliance je mnohem vyšší.  U ţen s hmotností 90 kg a více je 

antikoncepční účinnost výrazně niţší.  

 Náplast Evra se nesmí uţívat společně s přípravky obsahujícími třezalku 

tečkovanou, protoţe by mohly způsobit intermenstruální krvácení, popřípadě aţ selhání 

antikoncepčního účinku. Nepříznivé účinky mohou přetrvávat aţ 2 týdny po ukončení 

léčby třezalkou. Selhání náplasti hrozí také při současném uţívání antibiotik s výjimkou 

tetracyklinu. Ţeny léčené antibiotiky by měly uţívat jinou formu antikoncepce. [18] 
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8.3. Ideální uživatelka 

 Antikoncepční náplast je vhodnou metodou pro většinu ţen. Jako metodu první 

volby ji ocení především ţeny, které mají problém s pravidelným uţíváním tablet a 

taktéţ ţeny, které se obávají nepříznivého vlivu hormonů na játra. Zajímavou 

alternativou můţe být Evra pro ţeny, které se často léčí antibiotiky nebo mají střevní 

problémy a z tohoto důvodu se obávají selhání. [18] 

8.4. Způsob užívání 

 Stejně jako se tablety uţívají 3 týdny, náplasti se uţívají také 3 týdny (vţdy na 

jeden celý týden jedna náplast) a pak následuje týden pauza, ve které dochází 

k pseudomenstruačnímu krvácení. Stejně jako u perorální formy je i u náplastí moţné 

kontinuální podávání bez pauzy.  Při zahájení uţívání po prvním dnu menstruačního 

cyklu musí ţena uţívat po dobu 7 dní jinou nehormonální antikoncepční metodu.  

Náplasti mají jednu velkou výhodu: trvale a plynule dodávají do organismu hormony. 

Jejich hladina je mnohem stálejší a nezávisí na kaţdodenním pravidelném uţívání. [3; 

18] 

8.5. Výhody  

Výhody kombinované parenterální antikoncepce ve srovnání s antikoncepcí 

perorální:  

 umoţňuje cyklickou aplikaci 

 pouze vzácně se vyskytuje krvácení z průniku 

 obchází enterohepatální oběh a tím umoţňuje sníţit dávku podávaného 

steroidu a navíc neovlivňuje krevní sráţlivost tak jako COC  

 účinnost není ovlivněna léky, které ovlivňují aktivitu cytochromu P 450 

 hladina hormonů v krvi není ovlivněna ani případnými poruchami 

vstřebávání (zvracení, průjem, postiţení střevní mikroflóry antibiotiky) 

 umoţňuje kontrolu početí nezávisle na denním rozvrhu či době pohlavního 

styku 

 má mnohem lepší compliance [18] 

8.6. Nežádoucí účinky 

 U transdermální kontracepce se můţe v prvních 2 cyklech objevovat 

nepravidelné krvácení, popřípadě špinění. Pokud se objeví i ve třetím cyklu, je nutné 

uvaţovat i o jiné příčině krvácení neţ je uţívání náplasti a měla by být provedena 

příslušná vyšetření.  Častými nezávaţnými neţádoucími účinky jsou napětí v prsou, 

bolesti hlavy, nausea a podráţdění kůţe v místě aplikace náplasti. [18] 
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8.7. Indikace a kontraindikace 

Indikace a kontraindikace jsou stejné jako v případě COC.  

8.8. Evra 

 Jediným přípravkem transdermální kombinované hormonální kontracepce 

registrovaným v České Republice je Evra. Je to tenká matrixová náplast (obsahuje 

aktivní látku přímo v adhezivní vrstvě) tělové barvy o ploše 20 cm
2
 (4, 5 x 4, 5 cm). 

Obsahuje 6 mg norelgestrominu, hlavního účinného metabolitu norgestimátu a 600 μg 

EE v jedné náplasti. Za 24 hodin se z kaţdé náplasti uvolní do krevního oběhu 150 μg 

NGMN a 20 μg EE. Terapeutické hladiny je dosaţeno za 48 hodin po aplikaci náplasti, 

a tato hladina se udrţuje aţ do desátého dne po nalepení náplasti. Výrobce udává 

kontracepční účinnost jedné náplasti 7 dní, tzn. ţe při nedodrţení pokynů výrobce je 

kontracepční účinnost zajištěna ještě alespoň dva dny. Vstřebávání účinných látek 

neovlivňují ani některé mimořádné podmínky, jako sauna, aerobní cvičení, koupání ve 

studené ani v teplé vodě.  Nebyly zjištěny rozdíly v účinnosti dle místa aplikace (paţe, 

hýţdě, břicho). [18] 

 

Obr. č. 19 Hladina estrogenu v těle při aplikaci náplasti Evra (převzato z: Barták A.: Antikoncepce, 

první vydání, Praha, Grada 2006) 

 

„Je transdermální kontracepční náplast častější příčinou 

tromboembolické nemoci než perorální kontracepce?“  

 V roce 2005 vydal americký úřad FDA prohlášení, ţe transdermální kontracepční 

náplast Evra vystavuje ţeny během doby pouţívání většímu mnoţství estrogenů. 

Následně bylo označení náplasti aktualizováno, aby zahrnovalo varování o této vyšší 

expozici.  Faktem je, ţe maximální koncentrace estrogenů v plazmě jsou při pouţití 

náplastí o 25-35 % niţší neţ při uţívání COC obsahující 30 nebo 35 μg EE. V průběhu 



73 

 

pouţívání náplastí jsou však pacientky vystaveny o 60 % většímu mnoţství estrogenu 

neţ ty, které uţívají COC s obsahem 35 μg EE. Otázkou je, co je důleţitější – zda vyšší 

maximální plazmatické koncentrace nebo vyšší expozice v průběhu doby uţívání? Nebo 

v tom není ţádný rozdíl? 

 První pochybnosti, zda můţe být při pouţívání náplastí vyšší riziko 

tromboembolické nemoci, přichází ze zpráv v médiích zaloţených na informacích 

poskytovaných právě FDA. Výrobce náplastí Evra, farmaceutická společnost Johnson & 

Johnson, provedla na své náklady dvě epidemiologické studie.   AUC (plocha pod 

křivkou) koncentrace EE je u transdermálního přípravku díky stabilní koncentraci 

hormonů o 60 % vyšší neţ u COC. Obě aplikační formy tedy vystavují pacientky 

vyšším dávkám EE odlišným způsobem – COC díky maximálním koncentracím po uţití 

tablety, a transdermální náplast díky celkově vyšší koncentraci.  

 První studie srovnávala nové uţivatelky náplastí s novými uţivatelkami COC. 

Výhodou designu studie bylo zařazení nových uţivatelek, a tím byl vyloučen problém 

ovlivnění předchozí medikací. Taktéţ dokumentace byla perfektní. Výsledky studie 

ukázaly podobné riziko nefatální ţilní trombózy u obou skupin uţivatelek.  Druhá studie 

odhalila vyšší riziko tromboembolické nemoci u uţivatelek transdermální formy. Tato 

studie měla ovšem několik nedostatků: menší počet případů a kontrol, nekompletní 

potvrzení diagnózy a zařazení nových i dlouhodobých uţivatelek COC (během prvního 

roku uţívání hormonální antikoncepce je výskyt tromboembolické příhody vyšší, 

protoţe jsou zde zahrnuty i nosičky s nerozpoznanou trombofilní mutací).  Studie tedy 

neprokázaly vyšší riziko tromboembolické nemoci při uţívání transdermální 

kontracepce. Je tedy jasné, ţe je zapotřebí provést další studie, které by se zabývaly 

porovnáním neţádoucích účinků různých forem antikoncepce tak, aby ţeny měly 

moţnost výběru nejbezpečnější a nejvhodnější antikoncepce.  

 Strategie FDA ve vydávání zpráv a dělání veřejných závěrů dříve, neţ jsou 

dostupné vědecké publikace k posouzení odbornou veřejností, jsou škodlivé. Liší-li se 

riziko tromboembolické nemoci při uţívání transdermální a perorální hormonální 

antikoncepce, pak je velmi malé. Zatím dostupné důkazy neukazují na významný rozdíl. 

[30] 

 

Tab. č.  10 Přípravky kombinované transdermální hormonální kontracepce dostupné v ČR             

k 25. 11. 2009 (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

v jedné náplasti 
Progestin 

Dávka progestinu 

v jedné náplasti 

Evra 
Janssen-

Cillag 
600 μg norelgestromin 6 mg 
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9.  KOMBINOVANÁ  VAGINÁLNÍ 

HORMONÁLNÍ  ANTIKONCEPCE 

 Vývoj kombinované hormonální antikoncepce směřuje vedle sniţování dávek a 

zavádění nových progestinů k vývoji nových aplikačních forem. Vedle transdermální 

aplikace se tak nově od roku 2007 setkáváme na českém trhu s přípravkem hormonální 

kombinované kontracepce – s vaginálním krouţkem NuvaRing.  Podle provedených 

průzkumů ţeny vyţadují od své antikoncepce bezpečnost, spolehlivost, snadné uţívání 

a minimum vedlejších účinků, coţ si spojují s nízkou dávkou hormonů. Všechny tyto 

poţadavky krouţek splňuje. NuvaRing je spolehlivá, nízkodávkovaná, krátkodobě 

depotní forma kombinované hormonální kontracepce. Aplikační forma umoţňuje 

vyrovnané hladiny hormonů, vynechání jaterního first-pass efektu a vyloučení ovlivnění 

vstřebávání střevní sliznicí. Sníţení počtu aplikací má zásadní význam pro moţnou 

chybu uţivatelky ve smyslu opomenutí uţití antikoncepce. [19] 

 

Obr. č. 20 Vaginální kroužek NuvaRing (převzato z NuvaRing informační brožurka, Organon 

s.r.o., CZ.07.NUV.04 (srpen 2007) 

9.1. Medicínské výhody vaginální hormonální 

kontracepce 

 Vyuţití pochvy pro umístění kombinované hormonální antikoncepce má řadu 

medicínských výhod, zaloţených na její anatomii, histologii a fyziologii. Rozměry a 

orientace horní části pochvy z ní dělají ideální místo pro zavedení lokálně působících 

léků i vaginálního antikoncepčního krouţku. Bohaté cévní řečiště umoţňuje rychlý 

průnik vaginálně podaných léků do cirkulace s vyloučením first-pass efektu v játrech. 

Inervaci horních třech čtvrtin pochvy zajišťuje autonomní systém, čímţ lze vysvětlit 

minimální citlivost na taktilní a tepelné podněty a chybějící reakci ţeny na zavedený 

krouţek. Ochranu vnitřního prostředí proti infekci zajišťují účinné mechanismy. 

Mechanickou bariéru tvoří hlen. Cyklické odlučování povrchových buněk ztěţuje 

kolonizaci patogeny. Přítomné laktobacily udrţují nízké pH. Další ochranu umoţňují 

sloţky imunitního systému. [19]  
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9.2. Výhody vaginálního umístění kombinované 

hormonální antikoncepce 

Výhody vaginálního umístění jsou zřejmé především ve srovnání s perorální 

aplikací: 

 Vaginální podání vylučuje first-pass metabolizmus steroidů v játrech. 

K udrţení stejné účinnosti jako v případě COC pak stačí podstatně niţší 

dávka EE.  

 Obejití zaţívacího traktu vylučuje neţádoucí účinky na gastrointestinální 

systém a zabraňuje interakcím s jídlem, léky, zvracením, průjmem… 

 Řízené kontinuální uvolňování účinných látek dovoluje sníţit frekvenci 

uţívání a vylučuje kolísání hladin steroidů a jejich metabolitů v séru. Je 

zajímavé, ţe hladiny kolísají,i kdyţ méně neţ u tablet,i při transdermální 

aplikaci.  

 Vaginální aplikace má malé mnoţství neţádoucích účinků. [19] 

9.3. Popis metody 

 NuvaRing je flexibilní, měkký, transparentní vaginální antikoncepční krouţek se 

zevním průměrem 54 mm a tloušťkou 4 mm. Je tvořen Evatanem (ethynil-vinyl-

acetátem), ve kterém je difúzně rozptýleno 2,7 mg EE a 11,7 mg etonogestrelu, 

derivátem desogestrelu. Membrána Evatanu kontroluje kontinuální uvolňování (na 

základě hormonálního gradientu) denní dávky 15 μg EE a 120 μg ENG. Vysoká afinita 

etonogestrelu k progesteronovým receptorům a nízká afinita k androgenním receptorům 

je zodpovědná za nízký výskyt neţádoucích účinků vázaných na androgeny.  Vrchol 

plazmatické hladiny EE se dostaví asi za 60 hodin po zavedení krouţku do pochvy. 

Toto rychlé navození vrcholu zabraňuje zvýšení sekrece FSH. Etonogestrel dosahuje 

maximální hladiny 6 dní po zavedení krouţku. Potom jiţ hladiny nekolísají a zůstávají 

aţ do vyjmutí krouţku stabilní. Po odstranění krouţku nastává rychlý návrat cyklické 

ovariální činnosti. [19] 
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Obr. č. 21 Plazmatické hladiny hormonů uvolňovaných z NuvaRingu (převzato z: Moderní 

gynekologie a porodnictví, vol. 17/20008 č. 3,supplementum) 

 

V roce 2005 byly zveřejněny výsledky studie, která sledovala plazmatické 

hladiny,jejich vrcholy a celkovou expozici EE u ţen uţívajících kombinovanou 

hormonální antikoncepci ve formě náplasti s 20 μg EE, tablety s 30 μg EE a vaginálního 

krouţku s 15 μg EE.  

 

Obr. č. 22 Plazmatické hladiny hormonů uvolňovaných z NuvaRingu (převzato z: Moderní 

gynekologie a porodnictví, vol. 17/2008 č. 3,supplementum) 

 

Zatímco je EE u ţen s poševním krouţkem dlouhodobě stabilní na velmi nízkých 

hladinách, u ţen s náplastí je 3x vyšší s kolísáním v období výměny náplasti a u ţen 

s kaţdodenním podáním pilulek pravidelně výrazně osciluje.  

 NuvaRing není médiem pro patogeny a neobtěţuje zápachem. Zavádění 

antimykotik ve formě vaginálních čípků vede k lehkému zvýšení systémové expozice 

EE a ENG. [19] Inzerce menstruačních tampónů, pouţití kondomů, spermicidů ani 

antimykotik neinterferuje s absorpcí účinných hormonů z krouţku. [32] 
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9.4. Princip účinku 

 Mechanismus účinku vaginálního krouţku je stejný jako v případě COC (viz. 

kapitola 6. 1). Vysoká účinnost byla potvrzena studiemi, které dokládají inhibici 

ovulace srovnatelnou s perorálním přípravkem obsahujícím 30 μg EE a 150 μg 

desogestrelu. Krouţek zajistí prevenci ovulace i v přítomnosti folikulu o průměru 13 

mm. [19) 

9.5. Spolehlivost 

 Antikoncepční bezpečnost a spolehlivost byly hodnoceny klinickou studií. 

Sledované ţeny pouţívaly NuvaRing po dobu maximálně jednoho roku. Celkem bylo 

sledováno 12 109 cyklů a vyskytlo se 6 těhotenství. Z toho vyplývá Pearlův index 0,65. 

[19] 

9.6. Způsob užívání 

 Nuvaring je určen pro jeden měsíční cyklus – krouţek se zavádí na dobu tří týdnů 

a pak následuje jeden týden bez antikoncepce, přičemţ by měl být zaveden i vyjmut ve 

stejný den. Zavedení a odstranění do horní části pochvy je snadné a nevyţaduje 

asistenci lékaře.  NuvaRing by měl být zaveden první den menstruačního krvácení. 

Pokud dojde k zavedení do pátého dne menstruačního krvácení, měla by ţena alespoň 

týden uţívat bariérovou formu kontracepce. Při změně COC na poševní krouţek se 

NuvaRing vkládá nejpozději den po uplynutí intervalu bez pilulek,po implantátu v den 

jeho odstranění,po injekčních progestinech v den další injekce,bezprostředně po potratu 

v 1. trimestru a 4 týdny po porodu (pokud ţena nekojí) a potratu ve 2. trimestru. [19; 

32] 

 Průměr krouţku a elastičnost pouţitého plastu Evatane zajišťují komfort uţívání. 

Krouţek se po zavedení do klenby poševní rozvine do svého základního tvaru. Krouţek 

nevypadává, ani nepřekáţí při styku. Pokud by k něčemu takovému přece jen došlo, při 

opětném zavedení do pochvy do 3 hodin není účinnost sníţena. Ustálených hladin 

hormonů je dosaţeno během 5 dní po zavedení krouţku, denní kolísání hladin nebylo 

pozorováno. Účinnost je zachována při opomenutí vyjmutí krouţku po třítýdenním 

intervalu uţívání a to maximálně 7 dní, i pak se doporučuje sedmi denní pauza bez 

krouţku. Krouţky lze taktéţ podávat kontinuálně bez pauzy, jako v případě COC.  Po 

ukončení uţívání vaginální antikoncepce dochází k rychlému návraty menstruačních a 

ovulačních cyklů. [19] 
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9.7. Příznivé účinky 

 nízká dávka EE v antikoncepčním krouţku nevede ke sníţení kostní 

denzity u ţen ve věku 18 - 35 let.  

 sníţení intenzity a délky menstruačního krvácení,neovlivňuje tělesnou 

hmotnost [19] 

9.8. Nežádoucí účinky 

Z provedených studií vyplývá: 

 z lokálních neţádoucích účinků dominuje poševní výtok a vaginitida (asi u 

5 % uţivatelek); je však třeba zdůraznit, ţe vaginální aplikace hormonů 

neznamená jejich vyšší koncentraci v pochvě nebo jejím okolí; hormonální 

hladiny jsou stejné ve všech tkáních těla, stejně jako u perorálního podání 

 mezi nepříznivé účinky všech aplikačních forem kombinované hormonální 

antikoncepce patří nepravidelné krvácení, avšak v případě vaginálního 

krouţku se nepravidelné krvácení a špinění vyskytuje mnohem méně neţ u 

COC  

 z dalších neţádoucích účinků se vyskytovaly bolesti hlavy, nausea, napětí 

v prsech a akné 

 co se týká vlivu na koagulační faktory, tak celkový efekt vaginálně 

podaných hormonů je zcela srovnatelný s perorální aplikací kombinované 

pilulky s levonorgestrelem [19] 

9.9. Kontraindikace 

 ţilní trombóza s plicní embolií v rodinné nebo osobní anamnéze 

 arteriální trombóza v rodinné nebo osobní anamnéze 

 migréna s fokálními neurologickými symptomy v anamnéze 

 diabetes mellitus s postiţením cév 

 kontraindikací můţe být také přítomnost závaţných nebo četných 

rizikových faktorů vedoucích k venózní a arteriální trombóze 

 nádory jater (benigní nebo maligní) současné nebo v anamnéze 

 závaţné onemocnění jater, pankreatitida spojená s těţkou 

hypertriglyceridémií 

 krvácení z pochvy neznámého původu 

 těhotenství 

 hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoliv ze sloţek přípravku  

 známé malignity pohlavních orgánů nebo prsů či podezření na ně, pokud 

jsou ovlivněny pohlavními steroidy [13] 
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9.10. Závěr  

 Vaginální cesta skýtá perspektivu v administraci léků. V mnoha ohledech, jako je 

jednoduchost,nebolestivost,diskrétnost,reversibilita,vysoká biologická dostupnost při 

nízké variabilitě a moţnost samoaplikace se blíţí ideálnímu způsobu podání léčiva. 

Kontracepční vaginální krouţek představuje moderní typ antikoncepce.  

 Výhodou je komfort pacientek, které mají problémy s denním uţíváním tablet. 

Důsledkem zlepšené compliance tak můţe být i vyšší spolehlivost. Nové metody 

aplikace nejsou účinnější ani bezpečnější neţ klasické pilulky, ale rozšiřují nabídku a 

mohou lépe konvenovat individuálním potřebám a ţivotnímu stylu různých ţen. 

Vaginální aplikace významně zvyšuje samostatnost pacientky a její kontrolu nad 

medikací v kontrastu k nitroděloţnímu tělísku, intramuskulární injekci nebo implantátu. 

[32] 

 

Tab. č.  11 Přípravky kombinované vaginální hormonální kontracepce dostupné v ČR k 25. 11. 

2009 (převzato z www.sukl.cz, 11/2009) 

Název 

přípravku 
Výrobce 

Dávka EE 

v jedné náplasti 
Progestin 

Dávka progestinu 

v jedné náplasti 

NuvaRing Organon 2,7 mg etonogestrel 11,7 mg 



80 

 

10. KOMBINOVANÁ  INJEKČNÍ 

HORMONÁLNÍ  ANTIKONCEPCE 

 V roce 2000 byl v USA americkým úřadem FDA schválen přípravek injekční 

kombinované hormonální kontracepce – Lunelle. Jeho pouţití je ovšem sporadické a ani 

další výroba se neplánuje. V České Republice metoda injekční kombinované 

kontracepce schválena není a v dohledné době se její uvedení na trhu nepřipravuje. Její 

zavedení na český trh by jistě obohatilo spektrum pouţitelných metod a nepochybně by 

se našla skupina ţen, pro kterou by byla injekční forma nejvhodnější metodou. [31; 33] 

Proto podávám jen stručné informace o přípravku Lunelle.  

 Lunelle je dodáván v ampulích s vodnou suspenzí pro jednorázové pouţití. Kaţdá 

ampule obsahuje 5 mg estradiol-cypionátu (E2C) a 25 mg medroxyprogesteron-acetátu 

(MPA). Aplikuje se intramuskulárně do gluteálního nebo deltového svalu, popřípadě do 

ventrální oblasti stehna. První injekce se aplikuje do 5 dnů od začátku menstruace, další 

injekce pak vţdy po 28 aţ 33 dnech. Stačí tedy jedna injekce za měsíc.  

 Antikoncepční účinek je výsledkem potlačení ovulace medroxyprogesteron-

acetátem. Po podání se MPA a E2C, ze kterého se uvolní 17β-estradiol, z místa aplikace 

několik dní vstřebávají. Rovnováţných koncentrací obou hormonů v krvi je dosaţeno 

jiţ po aplikaci první injekce. Nejsou nutné úpravy dávky s ohledem na tělesnou 

hmotnost ani na místo aplikace.  

 Mezi neţádoucími účinky se podobně jako u COC uvádí nepravidelné krvácení 

v prvních třech měsících uţívání. Při dlouhodobějším uţívání jsou cykly zpravidla 

pravidelné.  Prozatím nejsou k dispozici ţádné údaje popisující riziko zhoubného bujení 

v souvislosti s uţíváním přípravku Lunelle. Předpokládá se však pozitivní vliv stejně 

jako v případě COC. Protoţe nebyl shledán klinicky relevantní dopad kombinace 

MPA/E2C na koncentraci lipidů ani cukru v krvi, na jaterní, renální ani hematologické 

parametry, lze předpokládat nejméně stejnou bezpečnost této kombinace jako u COC 

v případě kardiovaskulárního rizika. Kontraindikace jsou stejné jako u COC.  

 Co se týče účinnosti, je Lunelle srovnatelný s efektem sterilizace. Je bezpečný a 

praktický. Injekční kontracepce je vynikající způsob ochrany pro ţeny, které si přejí 

spolehlivou kontrolu početí, nezávislou na kaţdodenním uţívání a nevázanou na denní 

rozvrh či dobu pohlavního styku, pro ţeny, které si přejí určitý časový odstup mezi 

dětmi, při rychlém obnovení fertility po vysazení injekcí. [33] 
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11. GESTAGENNÍ  ANTIKONCEPCE  

 Gestagenní kontraceptiva představují zvláštní formu hormonální antikoncepce, 

která se svým principem podstatně liší od kombinované hormonální antikoncepce. Jak 

uţ sám název napovídá, obsahují pouze gestagen, a jejich výhodou je právě 

nepřítomnost negativních estrogenních účinků. [5] 

 Mezi další výhody gestagenních metod patří extrémní spolehlivost, nezávislost na 

chybě v uţívání a minimální počet zdravotních kontraindikací. S výjimkou posledního 

se to však týká pouze injekčních a implantačních forem, nikoli minipilulek. Další 

výhodou je pouţití u kojících ţen. Hlavní nevýhodou jsou poruchy menstruačního 

cyklu, proto jsou gestagenní metody mnoha ţenami odmítány. [16] 

 Gestagenní antikoncepce je starší neţ kombinovaná hormonální antikoncepce. 

V 50. letech 20. století byl nejdříve vyvinut syntetický progestin, který byl ale 

kontaminován estrogeny. Koncem 50. let se podařilo estrogenní příměs odstranit. 

Antikoncepční účinek zůstal, ale objevilo se nepravidelné krvácení. To bylo 

eliminováno přidáním malého mnoţství ţenských hormonů. Tak vznikla kombinovaná 

pilulka a od pouţívání samotných progestinů bylo načas upuštěno.  Návrat k čistě 

gestagenní perorální antikoncepci nastal aţ po desetileté pauze. V roce 1968 se objevil 

na francouzském trhu první přípravek s obsahem 0, 5 mg chlormadinon-acetátu 

s názvem Nacenyl.  Začátkem 60. let začaly probíhat také první pokusy s gestagenní 

depotní antikoncepcí. Depotní medroxyprogesteron-acetát (DMPA) byl poprvé pouţit 

v roce 1963, ale jeho uţívání provázela smůla - objevily se studie hovořící o zvýšeném 

výskytu karcinomu prsu u psů, coţ vedlo k zákazu pouţívání metody v USA. Teprve 

v posledních letech získává DMPA v antikoncepci postavení, které mu náleţí.  Od 70. 

let probíhá vývoj další gestagenní metody, podkoţních implantátů. První implantát byl 

zaveden ve Finsku v polovině 80. let. [16] 

Princip metody 

 Metoda spočívá v kontinuální aplikaci progestinu. Základním mechanismem je 

vliv na mukopolysacharidy v cervikálním hlenu. Jejich makromolekuly vytváří síť, hlen 

se stává vazkým a neprostupným pro spermie.  

 Druhým účinkem, který závisí na typu gestagenní antikoncepce, je blokáda 

ovulace prostřednictvím negativní zpětné vazby a následným poklesem produkce 

gonadotropinů. [16] 

Formy gestagenní kontracepce  

 perorální, tzv. minipilulky 

 depotní injekce 

 podkoţní implantáty  
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11.1. Perorální přípravky 

 Perorální forma gestagenní kontracepce bývá také označována jako minipilulky 

nebo metoda luteálního doplňování . Tablety obsahují velmi malé, konstantní dávky 

hormonu. Jsou pouţívány podstatně méně neţ kombinované preparáty.  

 Princip účinku  

 Hlavním kontracepčním mechanismem minipilulek je účinek na cervikální hlen a 

na endometrium. Nízká dávka gestagenu ( sérové koncentrace dosahují asi 30 % ve 

srovnání s COC ) není u většiny ţen dostatečná pro inhibici ovulace. Progestin 

zahušťuje cervikální hlen a ten se tak stává pro spermie neprostupný. Kvalita 

cervikálního hlenu se mění jiţ po 24 hodinách po uţití tablety. Stejně rychlá je změna 

kvality hlenu po vysazení. Aby se tedy zajistila dostatečná spolehlivost, je nutné 

pravidelné uţívání ve stejnou denní dobu.  Kromě ovlivnění kvality cervikálního hlenu 

působí progestin i malou změnu v charakteru děloţní sliznice a ta pak není schopna 

přijmout oplodněné vajíčko. Mění také motilitu vejcovodu, proces vývoje folikulu a 

způsobuje celou řadu dalších drobných změn, z nichţ kaţdá sama o sobě by nebyla 

schopna početí zabránit, ale všechny dohromady ano. [2; 3]  

Spolehlivost metody 

 Spolehlivost gestagenních orálních kontraceptiv je niţší neţ spolehlivost 

kombinované hormonální kontracepce. Pearlův index se uvádí kolem 2, přičemţ hodně 

záleţí na pravidelném uţívání. Ve srovnání s depotními gestagenními přípravky je 

orální forma gestagenní kontracepce rovněţ méně spolehlivá. [2; 16]  

Ideální užívatelka 

 Gestagenní kontracepce neobsahuje estrogeny a proto je vhodnou alternativou 

pro ţeny s kontraindikací uţívání estrogenů. Častou indikací je prodělaná hluboká ţilní 

trombóza či embolie. Ale i u těchto ţen je třeba velké opatrnosti, protoţe byly 

zaznamenány případy s recidivou hluboké ţilní trombózy po přechodu na gestagenní 

přípravek. Gestagenní kontracepce je dále vhodná pro kuřačky nad 35 let a ţeny starší 

40 let, pro ţeny s hypertenzí, diabetem nebo obezitou. Je metodou první volby pro 

kojící ţeny od šestého týdne po porodu. Metoda je nevhodná pro ţeny, které vyţadují 

pravidelné menstruační krvácení. [2; 5] 

Způsob užívání  

 Minipilulky se začínají uţívat nejlépe první den menstruačního krvácení, pak lze 

předpokládat okamţitý nástup účinku. Jak uţ bylo zmíněno, velmi důleţitá je 

pravidelnost uţívání – uţívají se trvale, bez pauzy, kaţdý den jedna, vţdy ve stejnou 

dobu. V případě opoţděného uţití tablety o více neţ 3 hodiny, nebo gastrointestinálních 
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potíţí (hrozí změna vstřebávání účinné látky), je vhodné uţívat v následujících 48 

hodinách bariérovou formu antikoncepce. V případě opomenutí uţití více neţ jedné 

tablety je vhodné uţívat bariérovou metodu do konce cyklu. Po porodu nebo potratu se 

můţe začít s uţíváním minipilulek kdykoliv. U kojících ţen se doporučuje vyčkat do 

konce šestinedělí.  Po jejich vysazení je nástup plodnosti téměř okamţitý. [2; 16] 

 I kdyţ jedno balení obsahuje 28 tablet, s 28 denním menstruačním cyklem nemá 

nic společného. Tablety cyklus neřídí, jsou všechny stejné. Nejde u nich o cyklické 

podávání, nýbrţ jen o to, aby se udrţela v těle nízká, trvalá a pokud moţno nekolísající 

hladina. Pokud se ale tableta podává jednou denně, není moţné zajistit nekolísající 

hladinu. Tento problém řeší forma injekcí a implantátů. [3] 

Vyšetření před předpisem minipilulek 

 Před předpisem minipilulek nejsou zapotřebí ţádná speciální vyšetření, 

doporučuje se pouze preventivní onkologická prohlídka a zhodnocení osobní a rodinné 

anamnézy. [16] 

Příznivé účinky  

 Příznivé účinky minipilulek na zdravotní stav ţeny nejsou tak výrazné jako u 

injekčních a podkoţních forem. Mezi výhody patří:  

 sniţují intenzitu menstruačního krvácení, popřípadě mohou navodit úplnou 

amenorheu 

 lze je vyuţít v léčbě patologických projevů souvisejících s menstruací, 

např. premenstruačního syndromu, menstruační migrény, menstruační 

epilepsie… 

 jsou vhodnou metodou u ţen s endometriózou 

 předpokládá se u nich ochranný vliv na riziko rakoviny vaječníků 

 sniţují riziko vzniku pánevní zánětlivé nemoci  

 neovlivňují prokoagulační aktivitu 

 mohou je uţívat i diabetičky 

 nemají vliv na koncentraci triglyceridů ani celkového cholesterolu v krvi  

 v porovnání s podkoţním implantátem nezvyšují hmotnost téměř vůbec  

 při jejich uţívání není zvýšeno riziko vzniku ţádného nádoru 

 při otěhotnění během uţívání gestagenní kontracepce není riziko pro plod 

zvýšeno [16] 

Nežádoucí účinky  

Mezi průvodní projevy perorální gestagenní kontracepce patří nepravidelnosti 

menstruačního cyklu. Čistě progestinová antikoncepce nedokáţe zajistit pravidelný 

cyklus, dokonce obvykle dříve pravidelný cyklus rozvrátí. To znamená, ţe většina ţen 
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uţívajících tuto metodu nemá pravidelnou menstruaci, značná část nemenstruuje vůbec 

a některá naopak téměř pořád. Tyto poruchy nemají ţádné zdravotní následky. Většina 

ţen je však vnímá negativně a pro některé ţeny jsou dokonce důvodem, proč přestávají 

minipilulky uţívat.  Charakter krvácení je odlišný u jednotlivých forem metody. Při 

uţívání současně dostupných minipilulek s desogestrelem dochází asi u 50 % ţen 

k úplnému vymizení krvácení. [3; 16] 

Další nevýhody: 

 nemají vliv na kostní denzitu 

 zvýšený výskyt ovariálních cyst na začátku uţívání je pouze průvodním 

jevem, který většinou spontánně odezní [16] 

 posunování cyklu jako u COC není moţné  

 protoţe neobsahují estrogeny, postrádají mnohé příznivé účinky COC, 

např. zlepšení akné nebo příznivý vliv na tvorbu ovariálních cyst [3] 

 ve srovnání s jinými metodami mají uţivatelky vyšší riziko 

mimoděloţního těhotenství  

 jsou velmi citlivé na pravidelnost uţívání [2] 

Lékové interakce 

 Jiţ minimální sníţení koncentrace účinné látky můţe významně sníţit 

spolehlivost metody. Pro ţenu uţívající širokospektrá antibiotika či chronickou 

medikaci ovlivňující jaterní enzymatický systém jsou perorální gestagenní preparáty 

relativně kontraindikované. Týká se to např. barbiturátů, fenytoinu, karbamazepinu, 

rifampicinu… [2; 16] 

Kontraindikace 

Gestagenní kontracepce má ve srovnání s COC minimální počet kontraindikací. 

Kontraindikace relativní jsou: 

 ischemická choroba srdeční a cévní mozková příhoda, vzhledem 

k negativnímu vlivu na metabolismus lipidů 

 karcinom prsu po více neţ 5 letech po léčbě 

 anamnéza mimoděloţního těhotenství 

 kojení do 6 týdnů po porodu 

 anamnéza symptomatické funkční ovariální cysty 

 anamnéza tromboembolické nemoci nebo kombinace rizikových faktorů 

 aktivní virová hepatitida, dekompenzovaná cirhóza, adenom a karcinom 

jater 

 terapie léky, které zvyšují aktivitu jaterních enzymů 

 migréna s aurou, vznikla-li během uţívání antikoncepce [2;16] 
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Kontraindikace absolutní je: 

 karcinom prsu do 5 let po léčbě [16] 

Nejčastější chyby při předpisu gestagenní perorální 

antikoncepce 

 nedostatečné poučení ţeny o nepravidelnostech menstruačního cyklu 

 největší nebezpečí ovariálních cyst vzniklých při uţívání gestagenní 

antikoncepce je setkání s nepoučeným gynekologem, který indikuje 

operační řešení (zcela postačující je kontrola s tříměsíčním postupem) [16] 

Registrované přípravky 

Starší preparát Monogest obsahoval 300 μg norethisteronacetátu v jedné tabletě. 

V roce 1996 byl na český trh společností Organon uveden Exluton, přípravek obsahující 

500 μg lynestrenolu, který byl po dlouhou dobu jediným čistě gestagenním přípravkem 

na našem trhu. Monogest ani Exluton (staţen z trhu v roce 2005) jiţ nejsou na českém 

trhu registrovány. [13; 16; 21] 

Cerazette 

 Přípravek Cerazette byl zaveden na český trh společností Organon v roce 2005. 

Byl naprostou novinkou mezi dosud pouţívanými přípravky POP. Cerazette má 

vlastnosti kombinované hormonální antikoncepce a přitom jí není. Cerazette má čistě 

gestagenní strukturu, ale svými vlastnostmi do této skupiny nepatří. Cerazette je 

označován jako pilulka bez estrogenu (estrogen free pill – EFP).  Obsahuje 75 μg 

desogestrelu, který se velmi dobře vstřebává po perorálním podání. V organismu je 

desogestrel velmi rychle metabolizován na účinnou látku etonogestrel, která dosahuje 

maximální koncentrace v séru za 2 hodiny po uţití. Desogestrel je progestin s niţší 

androgenní aktivitou neţ doposud v POP uţívané progestiny a nezvyšuje výskyt 

androgenně vázaných příznaků, jako např. akné. Má jen nepatrný vliv na metabolismus 

cukrů a tuků, koagulaci nemění nijak zásadně a pokud ano, tak spíše sniţuje koagulační 

aktivitu. Také neovlivňuje krevní tlak.  Cerazette byl vyvinut s cílem dosáhnout 

pravidelné inhibice ovulace. V klinických studiích byl tento účinek potvrzen, a tak 

hlavním mechanismem účinku této čistě gestagenní kontracepce je inhibice ovulace. To 

přináší i další výhody, jako sníţení počtu mimoděloţních těhotenství, funkčních 

ovariálních cyst a zlepšení dysmenorey. Inhibice ovulace je tak výrazná, ţe umoţňuje 

zvýšit flexibilitu uţívání. Bezpečný interval zapomenutí tablety je tak 12 hodin. Dále 

bylo zjištěno, ţe po ukončení uţívání přípravku dojde k obnovení ovulace v průměru do 

17 dní. A právě to jsou vlastnosti, které odlišují Cerazette od všech doposud 

registrovaných přípravků POP.  
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 Nejčastěji vyskytujícím se neţádoucím účinkem minipilulek je nepravidelné 

krvácení. I v tomto případě se Cerazette odlišuje. Cílem kontinuálního uţívání pilulek je 

dosaţení takového charakteru krvácení, který by byl uţivatelkou dobře snášen 

(amenorhea nebo málo časté špinění/krvácení). S přípravkem Cerazette je výskyt 

amenorhey častější a špinění je jen občasné.  Spolehlivost přípravku je stejná jako 

spolehlivost COC. Pearlův index se pohybuje kolem 0, 14.  

  Kaţdá ţena musí být o navrhované antikoncepční metodě podrobně 

informována. O přípravcích bez estrogenu to platí dvojnásob, protoţe se uţívají bez 

přerušení a vedou ke změnám vzorce menstruačního krvácení. Pouze řádně poučená 

ţena, která je ochotna a schopna preferovat výhody pilulky tolerovat oligo-amenorheu 

či nepravidelné krvácení, bude s touto metodou plně spokojena. [21]  

Azalia 

 Azalia obsahuje taktéţ 75 μg desogestrelu. Na český trh byla uvedena v roce 

2007 společností Gedeon Richter. [13]  

11.2. Injekční přípravky 

 Depotní injekční přípravky obsahují účinnou látku v mikrokrystalické formě. 

Suspenze mikrokrystalů, které se pomalu rozpouštějí a zajišťují antikoncepční hladinu 

nejméně po dobu 3 měsíců, se aplikuje intramuskulárně hluboko do gluteálního svalu. 

Stačí tedy kaţdý třetí měsíc jedna injekce, jejíţ spolehlivost je téměř stoprocentní. 

Hladina je totiţ stálá, není závislá na zapomenutí tablety, není ohroţena ani při 

sníţeném vstřebávání ze zaţívacího ústrojí. Dokonce kdyţ uţivatelka překročí 3 měsíce, 

nic se neděje, protoţe dostatečná hladina vydrţí ještě několik týdnů po jejich uplynutí. 

[2; 3] 

Princip účinku 

 Mechanismus účinku je odlišný od perorálních gestagenních přípravků. Dosaţená 

koncentrace progestinu v krvi je dostatečná pro inhibici preovulačního vzestupu 

koncentrace LH a tedy pro inhibici ovulace. Účinek je potencován současným 

působením progestinu na cervikální hlen a děloţní sliznici. [2] 

Spolehlivost 

 Depotní injekční forma gestagenní kontracepce je patrně nejspolehlivější 

reverzibilní antikoncepční metodou vůbec a její Pearlův index se při správném uţívání 

pohybuje okolo 0, 1. Spolehlivost zřejmě není ovlivněna ţádnými léky. [16] 
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DMPA a způsob užívání 

 Dnes se téměř výhradně pouţívá depotní medroxyprogesteron-acetát (DMPA), 

syntetický analog 17-hydroxyprogesteronu. Je to čistý progestin, bez estrogenních a 

androgenních účinků. Na českém trhu je v současnosti dostupný přípravek Depo-

Provera, obsahující 150 mg medroxyprogesteron-acetátu. První dávka by měla být 

aplikována do 5. dne menstruačního cyklu. Pokud je podána později, je nutné po dobu 

nejméně dvou týdnů uţívat současně bariérovou formu antikoncepce. Před předpisem 

Depo-Provery, ani během uţívání, nejsou nutné ţádné speciální kontroly. Lékař provede 

obvyklou onkologickou preventivní prohlídku a odebere osobní a rodinnou anamnézu. 

[2; 16] Druhým registrovaným přípravkem je Sayana, obsahující 104 mg 

medroxyprogesteron-acetátu v 0, 65 ml injekční stříkačce. [13] 

Ideální uživatelka 

 Depo-Provera je vhodnou formou antikoncepce pro kojící ţeny – aplikace během 

laktace nemá negativní vliv na kvalitu mléka, ovšem i zde platí doporučení začít raději 

aţ po skončení šestinedělí. Estrogeny obsaţené v kombinovaných tabletách by mohly 

tvorbu mateřského mléka sníţit, proto se při kojení nedoporučují. Rozvrácení cyklu se 

ţena bát nemusí, protoţe u kojících ţen se menstruace objevuje nejdříve půl roku po 

porodu, někdy i později; není tedy co rozvracet. U celé řady ţen injekce způsobí, ţe 

menstruace i po skončeném kojení nezačne vůbec, a tak s touto antikoncepční metodou 

pokračují. [2; 3] Tuto kontracepční metodu lze také aplikovat ţenám bezprostředně po 

porodu nebo po potratu. [16] 

Obnovení fertility po ukončení užívání 

 Zvláštností této antikoncepční metody je pomalý návrat plodnosti. Asi u poloviny 

ţen se obnoví ovulační cykly do 10 měsíců od poslední injekce, ale u menšího počtu 

ţen můţe dojít k restituci ovulačních cyklů dokonce aţ po 18 měsících od poslední 

injekce. Na tuto okolnost by ţeny měly být upozorněny předem. [16]  

Příznivé účinky 

 Depotní MPA má nejvýraznější neantikoncepční příznivé účinky ze všech 

gestagenních metod. Mezi jeho výhody patří: 

 sniţuje intenzitu menstruačního krvácení 

 je vhodnou metodou pro ţeny s endometriózou 

 sniţuje riziko karcinomu endometria, po pouhém roce uţívání klesá riziko 

o 80 % 

 předpokládá se jeho ochranný vliv na karcinom ovaria 

 sniţuje riziko pánevní zánětlivé nemoci, coţ souvisí s vlivem progestinů 

na cervikální hlen 
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 chrání uţivatelku před mimoděloţním těhotenstvím 

 výskytu ovariálních cyst platí pro MPA totéţ co pro minipilulky 

 je vhodnou antikoncepční metodou pro epileptičky [16] 

 Nežádoucí účinky 

Poruchy menstruačního cyklu 

Při uţívání Depo-Provery poruchy cyklu postupně směřují k úplnému vymizení 

menstruačního krvácení (u zhruba třetiny ţen k tomu dochází během prvních šesti 

měsíců). Navíc je běţné špinění, které se objevuje asi u poloviny uţivatelek. Největší 

nepříjemností jsou epizody metrorrhagie (krvácení v délce více neţ deseti dní), které 

postihuje asi pětinu ţen.  Pro prevenci nebo terapii poruch krvácení v souvislosti 

s uţíváním Depo-Provery bylo navrţeno několik postupů. Doposud oblíbený postup 

doporučuje podat další injekci předčasně nebo aplikovat druhou injekci preventivně uţ 

za měsíc po první dávce. Tímto postupem ale nedochází ke zkrácení ani zeslabení 

krvácení (krvácení nastává z atrofického endometria, avšak gestagenní atrofizace se liší 

od atrofizace způsobené kombinovanými preparáty; je zde větší fragilita kapilár a to 

nelze aplikací další dávky ovlivnit).  Pokud krvácení ţenu obtěţuje a ona si přesto přeje 

s danou metodou pokračovat, doporučuje se zkusit nízké dávky estrogenů. [16] 

 Mezi další nevýhody metody patří přírůstek hmotnosti, hlavně v průběhu prvního 

roku uţívání, a ve srovnání s COC i častější výskyt neţádoucích účinků jako bolesti 

hlavy, nevolnost, změny nálady, deprese…U ţen se sklony k akné je nutné s touto 

antikoncepční metodou zacházet obezřetně, protoţe zhoršení akné je častým 

neţádoucím účinkem. Tento účinek je však reverzibilní a s ukončením uţívání se 

zlepšuje i negativní vliv MPA na akné. [2; 16] 

 Vliv MPA na úbytek kostní hmoty byl sice prokázán, ale je pouze nepatrný. 

Navíc je reverzibilní, k opětnému nárůstu kostní denzity dochází během 1-2 let po 

vysazení přípravku. Přesto někteří autoři nedoporučují předepisovat Depo-Proveru 

dospívajícím dívkám s vysokým nárokem na fyziologický nárůst kostní hmot. [3; 16] 

 Gestagenní efekt MPA mírně zvyšuje koncentraci LDL cholesterolu a sniţuje 

poměr HDL/LDL cholesterolu, avšak jakékoliv klinické riziko nebylo prokázáno. 

Rovněţ diabetičky mohou Depo-Proveru bez obav pouţívat. MPA mírně zvyšuje 

prokoagulační aktivitu. Ani v tomto případě však nebylo prokázáno klinické riziko. [2; 

16] 

Kontraindikace 

 Platí všechny kontraindikace jako pro perorální gestagenní kontracepci. 

Mezi další relativní kontraindikace Depo-Provery patří: 

 rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí (vyšší věk, kouření, diabetes, 

obezita, hypertenze) 
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 ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda 

 hypertenze (tlak krve nad 160/100) 

 komplikovaný diabetes 

 osteoporóza (nepříznivý vliv na kostní denzitu vychází z nepřítomnosti 

ochranného vlivu estrogenů; lékaři mohou předepsat nízké dávky 

estrogenů, tj. některý estrogenní přípravek pouţívaný k hormonální 

substituci postmenopauzy) [16] 

Nejčastější chyby při předpisu depotní gestagenní 

kontracepce  

 terapie a prevence nepravidelného krvácení opakovanou aplikací Depo-

Provery 

 nedostatečné poučení ţeny o nepravidelnostech menstruačního krvácení 

 terapie ovariálních cyst (viz. minipilulky) 

 předpis Depo-Provery sterilním ţenám s endometriózou [16] 

11.3.  Implantáty 

 Na podobném principu jako injekce jsou zaloţeny depotní implantáty. Mají 

vzhled duté tyčinky průměru asi 2 mm a délky několik cm, vyrobeny jsou 

z nevstřebatelného materiálu na bázi silikonu, prostupného pro steroidní molekuly. 

Tento systém uvolňuje konstantní mnoţství hormonu po dobu několika let. Mezi hlavní 

výhody implantátů patří vysoká spolehlivost a malá náročnost pro uţivatelku. 

Spolehlivost není sniţována chybami v uţívání. Dalšími výhodami je malé mnoţství 

neţádoucích účinků i kontraindikací. Implantát je rovněţ vhodnou alternativou pro 

kojící ţeny. [2; 3; 17] 

Princip účinku 

 Dávka progestinu je dostatečná pro inhibici ovulace pouze u části ţen. Na 

kontracepčním účinku se zároveň podílí i změna charakteru cervikálního hlenu, 

struktury endometria a motility vejcovodu. [2] 

Spolehlivost 

 Taktéţ implantáty představují extrémně spolehlivou kontracepční metodu 

s Pearlovým indexem niţším neţ 0, 1 (Implanon dokonce 0, 0). Mimořádná spolehlivost 

je výsledkem kombinace několika kontracepčních mechanismů, ale i aplikační formy, 

která není ovlivněna chybami v uţívání. Spolehlivost můţe být ovlivněna uţíváním léků 

ovlivňujících činnost jaterního cytochromu P 450 (např. barbituráty, fenytoin, 

rifampicin, karbamazepin, . . . ), a proto jsou tyto léky relativní kontraindikací zavedení 

implantátů. [16; 17] 
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Způsob užívání 

 Implantát se zavádí obvykle v prvních pěti dnech menstruačního cyklu. Hlavním 

důvodem je vyloučení těhotenství, a navíc při včasném podání bývá ovulace inhibována 

jiţ v prvním cyklu (pokud se implantát zavede na začátku cyklu, lze s nástupem účinku 

počítat do 48 hodin; při zavedení později je nutno vyčkat týden a po tuto dobu se chránit 

vhodnou bariérovou metodou).  Inzerce pod kůţi se provádí v lokální anestezii, u 

praváků obvykle na vnitřní stranu levé paţe a naopak. Zavádění je poměrně jednoduché; 

sloţité není ani vyjmutí implantátu, které se provádí rovněţ v lokální anestezii.  

Gestagenní implantáty lze zavést kdykoliv po potratu. U kojících ţen se doporučuje 

vyčkat se zavedením do konce šestinedělí. [3; 16] 

Příznivé účinky 

 Pouţitý progestin má příznivý účinek na lipidové spektrum a na koţní androgenní 

příznaky, jako např. akné. Bylo potvrzeno, ţe při uţívání implantátů nedochází 

k výraznému poklesu kostní denzity. Jinak platí totéţ co pro perorální formu. [2; 17] 

Nežádoucí účinky 

 Nevýhodou je častý výskyt nepravidelného krvácení a zvýšené riziko tvorby 

funkčních ovariálních cyst (stejně jako u předchozích dvou forem gestagenní 

kontracepce). Často se objevují méně závaţné neţádoucí účinky, které ovlivňují 

celkovou snášenlivost metody, jako napětí v prsech, bolesti hlavy, nauzea, změny 

nálady, přírůstek hmotnosti, akné… [2] 

 Terapie nepravidelného krvácení u ţeny se zavedeným implantátem je moţná – 

lékař má k dispozici přípravky COC (s velmi nízkým dávkováním), přípravky 

hormonální substituce postmenopauzy, popřípadě čisté estrogeny (estrogenní 

substituční terapie), nebo čisté progestiny (např. norethisteron acetát). 

Z nehormonálních postupů se doporučují inhibitory syntézy prostaglandinů.  Ostatní 

nepříznivé účinky jsou stejné jako v případě minipilulek. [16] 

Kontraindikace 

 Pro kontraindikace platí totéţ co pro perorální formu.  

Nejčastější chyby při předpisu implantátů 

 nesprávná indikace extrakce implantátu (vznik ovariálních cyst není 

důvodem k extrakci; důvodem taktéţ není nepravidelné krvácení - v tomto 

případě má lékař určité terapeutické moţnosti - viz. výše) [16] 



91 

 

Norplant 

 První implantát, Norplant, byl tvořen 6 trubičkami ze silikonové pryţe. Kaţdá 

z nich obsahovala 36 mg levonorgestrelu. Norplant se zaváděl na 5 let. Dalším byl 

Norplant 2, který byl tvořen pouze 2 trubičkami a zaváděl se jen na 3 roky. [5] Norplant 

se k nám přestal dováţet v roce 2004 pro nerentabilitu. V USA byl staţen z trhu jiţ 

v roce 2001. [31] 

Implanon 

 V současnosti je na českém trhu dostupný jediný přípravek, Implanon. Je tvořen 

jen jednou semiflexibilní tyčinkou délky 4 cm a zevního průměru 2 mm. Tyčinka 

obsahuje 68 mg 3-ketodesogestrelu (etonogestrelu), aktivního metabolitu desogestrelu. 

Povrch tyčinky je potaţen membránou z ethylen-vinylacetátu, která umoţňuje postupné 

uvolňování účinné látky. Systém poskytuje spolehlivou ochranu proti početí po dobu 3 

let. [17] 

Farmakokinetika 

 Ihned po zavedení Implanonu stoupá koncentrace 3-KDG v séru a během 8 hodin 

dosahuje hodnoty dostatečné k zamezení ovulace. Maximální koncentrace v krvi je 

dosaţeno za 4 dny. Během tří let sérová koncentrace postupně klesá. Rychlost 

uvolňování je zpočátku přibliţně 60-70 μg denně, na konci třetího roku okolo 25-30 μg 

denně. Biologická dostupnost účinné látky se během zavedení nemění.  V koncentraci 

účinné látky v krvi byly zjištěny výrazné rozdíly mezi jednotlivými uţivatelkami. 

Důvodem jsou zřejmě vynikající vlastnosti membrány Implanonu, a vazba účinné látky 

na albumin. [17] 

Mechanismus kontracepčního účinku 

 Mechanismus kontracepčního účinku je kombinovaný. Hlavním mechanismem je 

blokáda ovulace. Sérová koncentrace 3-KDG brání vzniku pozitivní zpětné vazby a tím 

preovulačnímu vzestupu LH. Na druhé straně neblokuje FSH, čímţ nedochází ke 

sníţení hladiny estrogenů při anovulaci. Tomu odpovídá i zachovalá folikulární aktivita. 

Na konci prvního roku po zavedení lze u většiny ţen nalézt preovulační folikuly. 

K ovulaci však dochází zcela ojediněle. Dále se na kontracepčním účinku podílí i 

zvýšení viskozity cervikálního hlenu, jak bylo popsáno v kapitole 10. 1. 1. [17] 

 

 Nežádoucí účinky 

 Ve srovnání s Norplantem provází Implanon menší počet dnů s krvácením nebo 

špiněním a menší počet epizod krvácení. Na druhé straně je častější prolongované 

krvácení. [17] 
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Ideální uživatelka 

 ţeny, které nemohou uţívat nebo netolerují estrogeny 

 ţeny, které chtějí spolehlivou antikoncepci, na kterou nemusí pořád myslet 

 ţeny, které si budují kariéru a nechtějí otěhotnět 

 ţeny, které plánují několikaletou pauzu mezi těhotenstvími 

 ţeny, které jiţ nechtějí další dítě 

 ţeny v premenopauze s relativním hyperestrogenismem z důvodů alterace 

sekreční fáze menstruačního cyklu 

 kojící ţeny od šestého týdne [17] 

 

Obr. č. 23 Součásti Implanonu (převzato z: Moderní gynekologie a porodnictví, vol. 12/2003 č. 2, s 

upplementum) 

 

Tab. č.  12 Přípravky gestagenní kontracepce dostupné v ČR k 25. 11. 2009 (převzato 

z www.sukl.cz, 11/2009) 

Typ 

přípravku 

Název 

přípravku 
Výrobce Progestin 

Dávka 

progestinu 

perorální Cerazette Organon desogestrel 75 μg 

 Azalia 
Gedeon 

Richter Plc.  
desogestrel 75 μg 

injekční Depo-Provera Pfizer s. r. o.  
medroxyprogesteron-

acetát 
150 mg 

 Sayana Pfizer s. r. o.  
medroxyprogesteron-

acetát 

104 mg 

 

implantát Implanon Organon etonogestrel 68 mg 
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12. POSTKOITÁLNÍ  ANTIKONCEPCE 

  Všechny dosud uváděné metody byly metodami preventivními. Postkoitální 

antikoncepce je významnou metodou, která doplňuje spektrum antikoncepčních 

moţností, ale pouţívá se aţ po styku. Zároveň je však také metodou poměrně 

kontroverzní. Hlavní výhradou je skutečnost, ţe po uţití postkoitální antikoncepce není 

moţné zcela vyloučit fertilizaci. [2; 3] 

 První postkoitální antikoncepce byla pouţita po roce 1960. Jednalo se o vysoké 

dávky estrogenů pro znásilněné ţeny, konkrétně o 50 mg diethylstilbestrolu po dobu 5 

dní, 5mg ethinylestradiolu po dobu 5 dní a nebo o 30 mg konjugovaných estrogenů po 

dobu 5 dní. Podávání vysokých dávek estrogenů bylo ale provázeno mnoţstvím 

neţádoucích účinků, zejména nauzeou a zvracením. V roce 1974 publikoval Yuzpe 

metodu spočívající v aplikaci kombinace ethinylestradiolu a levonorgestrelu. Metoda je 

pouţívána dodnes.  Od 70. let 20. století byly jako postkoitální kontracepce testovány 

samotné progestiny. V praxi se uplatnil levonorgestrel v dávce 0, 75 mg, podaný co 

nejdříve po styku a druhá dávka do 12 hodin po první dávce. V roce 1980 přišel na trh 

přípravek Postinor obsahující 10 tablet s 0, 75 mg levonorgestrelu. O 16 let později byl 

počet tablet v přípravku sníţen na 4. V současnosti je na českém farmaceutickém trhu 

dostupný přípravek Postinor 2, který obsahuje pouze 2 tablety. [28] 

12.1. Současné metody 

 Termínem postkoitální antikoncepce je označována kontracepční metoda, kterou 

mohou ţeny pouţívat po nechráněném pohlavním styku k zabránění početí. Bývá 

označována také jako pohotovostní antikoncepce nebo morning after pill. Je to nouzová 

metoda a ne rutinní způsob kontracepce. Co se týče účinnosti, tak platí: čím dříve, tím 

lépe. Účinnost intercepce však není stoprocentní, moţnost otěhotnění se sníţí o tři 

čtvrtiny. Nezanedbatelnou roli hraje taky fáze cyklu a věk ţeny. [28; 29] 

Nitroděložní tělísko 

 Nejspolehlivější postkoitální metodou je zavedení intrauterinního tělíska 

jakéhokoliv typu. Tělísko musí být zavedeno do 5 dnů po nechráněném pohlavním 

styku (zavedení je vyloučeno u ţeny s anamnézou mimoděloţního těhotenství). Ostatní 

kontraindikace jsou shodné s běţnými kontraindikacemi IUD (viz. kapitola 4. 9). Pro 

tuto metodu není vhodné tělísko s obsahem gestagenu. Tělísko je vhodné pro ţeny, 

které si přejí s kontracepcí pomocí IUD pokračovat. Není příliš vhodné pro mladé 

nullipary. [3; 28] 
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Yuzpeho metoda  

 Druhou moţností je vyuţití hormonální metody, kombinace estrogenu 

s progestinem. Estrogen - gestagenní přípravky se podávají ve dvou dávkách 

obsahujících 0, 1mg EE a 0, 5 mg levonorgestrelu po 12 hodinách. Podají se naráz 4 

tablety přípravku COC a po 12 hodinách se podají další 4 tablety. První dávka by měla 

být podána nejlépe do 12 hodin po styku (čímţ se zvyšuje spolehlivost metody), i kdyţ 

účinnost má ještě do 72 hodin po nechráněném styku. Lze pouţít přípravky Microgynon 

nebo Minisiston.  Nevýhodou je, ţe takto vysoké dávky hormonů mohou vyvolávat 

nauzeu, zvracení, bolesti hlavy a bolesti břicha. [3; 29] 

 Levonorgestrel 

 Levonorgestrel má vliv jak na zrání folikulu, tak na vývoj corpus luteum. Vliv 

LNG závisí na fázi menstruačního cyklu, ve které je podán. Pokud je podán v časné 

folikulární fázi cyklu, je celková délka cyklu prodlouţena, díky prodlouţení folikulární 

fáze. Pokud je LNG podán během ovulace, je jeho účinek různý - můţe dojít k blokádě 

ovulace či luteální deficienci nebo ovulace proběhne normálně. Podání LNG v luteální 

fázi nemá vliv na délku cyklu.  Farmakologické vlastnosti levonorgestrelu jsou popsány 

v kapitole 6. 4. [28] 

 Z čistě progestinových preparátů je na českém trhu dostupný jiţ výše zmiňovaný 

Postinor 2, obsahující 0, 75 mg levonorgestrelu. Pokud se přípravek uţije do jedné 

hodiny po styku, stačí jedna tableta. Pokud se uţije později, pak se po 12 hodinách musí 

uţít druhá tableta. První tabletu lze však uţít ještě 72 hodin po styku. Postinor 2 je 

účinnější neţ Yuzpeho metoda a má evidentně méně vedlejších neţádoucích účinků. [2; 

3; 28] Dalším registrovaným preparátem je Escapelle s obsahem 1, 5 mg 

levonorgestrelu. Tableta musí být uţita co nejdříve, nejlépe do 12-ti hodin, nejpozději 

však do 72 hodin po nechráněném styku. [13] 

12.2. Indikace 

 Metoda je vhodná zejména pro ţeny, které mají ojedinělý pohlavní styk. Pokud 

doplňuje přirozené metody zábrany početí nebo bariérové metody, pak se její 

spolehlivost zvyšuje.  

Indikace postkoitální antikoncepce: 

 nechráněný pohlavní styk  

 selhání přirozených metod 

 selhání bariérové metody (ruptura kondomu…) 

 chyba v uţívání hormonální antikoncepce 

 selhání IUD (spontánní expulze) 
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 znásilnění 

o metodou první volby je Postinor 2 

o tam, kde není aktuálně k dispozici Postinor 2, a je k dispozici 

balení kombinované  

o hormonální kontracepce s levonorgestrelem, lze aplikovat Yuzpeho 

metodu 

o IUD je vhodnější pro ţeny, které si přejí v této kontracepční 

metodě pokračovat; další moţností je jeho vyuţití u ţen, které se 

dostavily po více neţ 72 hodinách po  styku – v takovém případě 

absolutně nechtěného těhotenství není nízký věk ani  nulliparita 

kontraindikací [3; 28] 

12.3. Nežádoucí účinky 

 Hormonální postkoitální kontracepce nemůţe způsobit váţné zdravotní poruchy, 

protoţe hladina hormonů je zvýšena jen krátkodobě. Jediným neţádoucím účinkem je 

jiţ zmiňovaná ţaludeční nevolnost. Nevýhodou je, ţe pokud se metoda pouţije v první 

polovině cyklu, pravděpodobně vyvolá za 3-4 dny krvácení podobné menstruačnímu. 

To je také důvod, proč se nedoporučuje uţívat moc často, maximálně 1x za měsíc.  

Pokud ţena nezačne krvácet do 14 dní po aplikaci postkoitální antikoncepce, je vhodné 

provést těhotenský test. [3; 29] 

12.4. Kontraindikace  

 Hormonální postkoitální kontracepce nemá ţádné absolutní kontraindikace. Mezi 

relativní kontraindikace patří:  

 těhotenství 

 alergie na účinnou látku 

 akutní závaţné onemocnění jater 

 vysoké riziko tromboembolické příhody [2] 

 Absolutní kontraindikace LNG při pouţití jako postkoitální kontracepce 

neexistuje. Relativní kontraindikací mohou být hormonálně závislé nádory, závaţné 

nemoci jater, velmi vysoké riziko hluboké ţilní trombózy a migréna.  Antibiotika a 

antiepileptika sniţují účinnost LNG. Někteří autoři doporučují při uţívání těchto léčiv 

zdvojnásobit dávku LNG i za cenu vyššího výskytu neţádoucích účinků.  

 Pravděpodobnost selhání metody je malá, ale pokud k selhání náhodou dojde, 

nehrozí ohroţení plodu v důsledku podání LNG. [28] 

12.5. Ella One 

 Koncem září 2009 vstoupil na evropský trh (zatím jen ve Francii, Německu a 

Velké Británii) nový přípravek postkoitální kontracepce Ella One. Na český trh bude 
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tento přípravek zřejmě uveden začátkem roku 2010. Výrobcem je společnost HRA 

Pharma, ale k nám ho bude dodávat společnost Gedeon Richter. Přípravek Ella One 

obsahuje jednu tabletu s 30 mg ulipristal-acetátu. Terapie spočívá v podání jedné tablety 

co nejdříve po nechráněném styku, nejpozději však do 120 hodin. Tabletu lze uţít 

kdykoliv v průběhu menstruačního cyklu. Nedoporučuje se společné podání 

s pohotovostní kontracepcí obsahující levonorgestrel. Kontraindikací je přecitlivělost na 

sloţky přípravku a těhotenství. Po aplikaci se mohou vyskytnout bolesti břicha nebo 

poruchy menses.  Ulipristal-acetát je perorálně aktivní, syntetický modulátor receptoru 

pro progesteron. Hlavním mechanismem účinku je blokáda ovulace, dalším 

mechanismem pak alterace endometria.  Ulipristal-acetát má vysokou afinitu ke 

glukokortikoidnímu receptoru, minimální afinitu k androgennímu receptoru a nemá 

ţádnou afinitu k estrogennímu a mineralokortikoidnímu receptoru. Po perorálním 

podání se rychle absorbuje, maximální plazmatické hladiny v krvi dosahuje přibliţně za 

hodinu po podání jedné dávky. Na bílkoviny plazmy se váţe z více neţ 98 %. Jeho 

eliminační poločas je 32 +/- 6 hodin. [37; 38; 39] 

 

Tab. č.  13 Přípravky postkoitální kontracepce dostupné v ČR k 25. 11. 2009 (převzato 

z www.sukl.cz, 11/2009) 

Název 

přípravku 
Výrobce Progestin 

Dávka progestinu 

v jedné tabletě 

Postinor 2 Gedeon Richter Plc.  levonorgestrel 0, 75 mg 

Escapelle 
Chemical Works of 

Gedeon Richter Ltd.  
levonorgestrel 1, 5 mg 
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13. VÝBĚR  ANTIKONCEPČNÍ  METODY 

 Výběr antikoncepční metody závisí na mnoha faktorech, neexistuje ţádný 

univerzální návod. Pro kaţdou ţenu nebo pro kaţdý pár je nejlepší jiná metoda 

v závislosti na věku, zdravotním stavu, frekvenci pohlavních styků, počtu partnerů, 

předchozích zkušenostech s antikoncepcí, informovatelnosti, jakoţto osobních sympatií 

a světovém názoru. Z hlediska čistěmedicínského můţe většina ţen, při dodrţení 

běţných kontraindikací, pouţívat všechny kontracepční metody. Problémy mohou 

nastat jen u některých skupin ţen. [5] 

13.1. Dospívající dívky 

 Navzdory všeobecně rozšířenému názoru, ţe hormonální antikoncepce je pro 

dospívající dívky něco nepřirozeného a zdraví škodlivého, se COC jeví jako optimální 

metoda volby. Dříve se domnívalo, ţe by hormony podávané dospívajícím dívkám 

mohly negativně ovlivnit funkci pohlavních orgánů a růst kostí. Tyto negativní vlivy 

nebyly potvrzeny a dnes jsou si vědci zcela jisti, ţe podávání hormonální antikoncepce 

nemá ţádný vliv na budoucí plodnost ani na budoucí pravidelnost menstruačního cyklu 

a rozhodně nebrzdí růst kostí. [3] 

 Při preskripci COC dnes mladé dívky preferují spolehlivý antikoncepční efekt, 

dobrou kontrolu cyklu se sníţením krevních ztrát při menstruaci, vymizení dysmenorey, 

zlepšení akné a jednoznačně udrţení stabilní hmotnosti. V neposlední řadě přistupuje 

poţadavek dobré snášenlivosti a dlouhodobých výhod kombinovaných kontraceptiv. 

Protektivní účinky COC u adolescentek jsou obecně stejné jako u dospělých ţen, mají 

však významnější specifika. Je to podstatné sníţení zdravotního rizika při neţádoucím 

těhotenství mladistvé, sníţení výskytu funkčních ovariálních cyst a benigních lézí prsů, 

v adolescenci poměrně častých, prevence vzniku karcinomu ovaria u mladé dívky s 

pozitivní rodinnou anamnézou, sníţení intenzity dysmenorey, zlepšení symptomů 

premenstruálního syndromu a příznivý efekt na koţní androgenní projevy. Toto vše 

jednoznačně podporuje poţadavek preskripce COC v gynekologických ambulancích pro 

dospívající dívky.  

 Růst a vývoj mladého organizmu má své specifické odlišnosti od organizmu 

dospělé ţeny, jejíţ vývoj je jiţ ukončen a dochází k pravidelně probíhajícím 

periodickým změnám. V této souvislosti je moţné poloţit 6 otázek ve vztahu 

adolescentka a COC: 

 Způsobuje COC u mladých dívek předčasný uzávěr epifýzárních štěrbin, 

zástavu růstu a definitivně menší výšku?  

 Způsobují COC s velmi nízkou dávkou estrogenu u mladých dívek 

osteoporózu?  

 Ovlivňuje uţívání COC u adolescentek hypotalamo-hypofýzo-ovariální 

osu nevratným způsobem?  
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 Je pro uţívání COC nezbytné, aby mladá dívka měla zcela pravidelný 

menstruační cyklus?  

 Mohou chronicky nemocné dívky uţívat COC?  

 Lze sníţit vedlejší účinky COC a zlepšit compliance u dospívajících 

dívek?  

1) Hormonální antikoncepce a růst  

 Tělesná výška dívky je dána růstem skeletu. Pubertální růst je výsledkem 

stoupající produkce růstového hormonu a pohlavních steroidů. Pubertální růst vrcholí ve 

věku 12 let, po té se zpomaluje a postupně končí po 14 roce věku dívky. Endogenní 

estrogeny samotné nestačí ke spuštění pubertálního růstového spurtu, ale významně 

ovlivňují růst kosti ve smyslu předčasného uzávěru epifýzárních štěrbin. Kostní 

maturace stoupá od začátku nástupu puberty a koreluje se zvýšeným celkovým 

růstovým objemem dospívající. Zhruba dva roky po první menstruaci kost roste uţ jen 

převáţně do šířky a probíhá její modelace. U dívek dochází k uzavírání růstových 

štěrbin kolem 16 roku věku. V době menarché má dívka zpravidla 95% konečné tělesné 

výšky, u chlapců je růst ukončen o dva roky později, tj. okolo 18 let. Definitivní výška 

dívky závisí nejen na správném načasování začátku puberty a nástupu menstruace, ale i 

na růstové predikci, která je dána geneticky. Rodiče s konstitučně menší postavou 

mívají většinou menší potomky. Průměrný věk první menstruace u nás je okolo 12-13 

let. Do dvou let po menarché je většinou tělesná výška definitivní. Nástup menarché se 

proto jeví jako dobrý parametr predikce finální výšky dívky. Retrospektivní studie 

růstových křivek u dívek uţívajících kontracepci neprokázaly zpomalení růstu. 

Ovlivnění definitivní výšky v době, kdy dívka poţaduje antikoncepci, je vysoce 

nepravděpodobné.  

2) Hormonální antikoncepce a osteoporóza  

 Problematika osteoporózy je v popředí zájmu v posledním desetiletí. První 

postulované teorie, ţe kvalita kostní hmoty je přímo úměrná hladině estrogenů, se 

v posledních letech mění ve prospěch teorie multifaktoriálního vzniku osteoporózy. 

Z nich vyplývá, ţe podstatné jsou dispozice genetické, stravovací zvyklosti, pohybová 

aktivita, drogové závislosti, celkový zdravotní stav včetně uţívaných léků a řada dalších 

faktorů. Většina autorů se jiţ shoduje, ţe růst kosti a obsah kostní hmoty je cca z 80 % 

determinován geneticky a zbývajících 20% ovlivňují přídatné faktory.  

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe vliv estrogenů na vývoj a udrţení kostní hmoty je 

přeceňován. O míře vlivu estrogenů na rostoucí kost existují protichůdné názory, a to i 

pro obtíţně porovnatelné výsledky měření kostní denzity u dospívajících dívek. Je ale 

známo, ţe u dívek s fyziologickou endokrinologií projevující se pravidelným cyklem od 

menstruačního stáří cca 2 let se hodnoty endogenní produkce estrogenů jiţ zásadněji 

nemění a stačí k udrţení kostní hmoty. K signifikantnímu nárůstu kostní hmoty dochází 

u dívek do dvou let po první menstruaci. V období do 4 let po první menstruaci jiţ není 
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průměrný nárůst kostní hmoty signifikantní a zůstává limitován, a to i u zdravých dívek 

s adekvátním energetickým a vápníkovým příjmem. Pokud je u nás průměrný věk 

menarché 12-13let, dostáváme se na hranici 15-16 let věku dívky, coţ koreluje s věkem 

poţadavku antikoncepce. V tomto období uţ není ve světle těchto poznatků 

pravděpodobně postupem non lege artis z pohledu kostní hmoty zvolit i kombinovaná 

orální kontraceptiva s niţším dávkováním EE. U zdravých dospívajících dívek je 

teoretické riziko vzniku osteoporózy nepravděpodobné a kombinované preparáty i 

s velmi nízkým obsahem estrogenu uţívat mohou.  

3) Hormonální antikoncepce a hypotalamo-hypofýzo-

ovariální osa 

 Neuroendokrinní řízení u ţeny je geneticky determinováno, je vysoce autonomní 

a dlouhodobě trvale neovlivnitelné. Hypotalamo-hypofýzo-ovariální osa (HHO osa) u 

dívek v době první menstruace je nezralá. Dostatečná tuková zásoba umoţní produkci 

estrogenů, ale cykly jsou anovulační. Jeden rok po menarché je cca 55% cyklů 

anovulačních, další rok toto procento klesá. Během 2 let po menarché se cyklus 

stabilizuje a dochází k ovulaci. Současně dostupné poznatky ani retrospektivní studie 

neprokázaly trvalé ovlivnění HHO osy u dospívajících dívek uţívajících COC. V 

budoucnu by neměl být ovlivněn ani menstruační cyklus a fertilita.  

4) Hormonální antikoncepce a menstruační cyklus 

 Období dospívání je charakterizováno postupným dosahováním pohlavní zralosti 

s ukončením tělesného růstu. Vztah mezi tělesnou hmotností a funkcí hypotalamo-

hypofýzární osy byl dlouhodobě studován. Ţeny a dívky, které váţí méně jak 17% 

v poměru ke své normální hmotnosti, mají ekvivalentně asi o 1/3 sníţený obsah 

tělesného tuku. Pokud mnoţství tělesného tuku poklesne pod 22% z celkového 

tělesného objemu, jsou ţeny a dívky amenoreické v důsledku hypotalamické dysfunkce. 

Hmotnost je tedy důleţitý spouštěcí mechanismus první menstruace. Mnohé studie jen 

potvrdily důleţitost vztahu tělesné hmotnosti a procenta tělesného tuku v nástupu 

puberty a menstruace.  

 Z výše uvedeného vyplývá, ţe hormonální antikoncepci lze předepsat jen 

dívkám, které mají nastartovaný hormonální cyklus a proběhla první menstruace (v naší 

populaci nastupuje kolem 12, 5 let). Dá se tedy předpokládat, ţe v době, kdy dívky 

poţadují antikoncepci, jiţ menstruace probíhá. Pokud ne, je nutno pátrat po příčině 

amenorey.  

5) Hormonální antikoncepce a chronicky nemocná dívka 

 V současné době je třeba akceptovat, ţe i chronicky nemocná dívka má právo na 

sexuální ţivot. Skutečným zdravotním rizikem pro ni není eventuální pouţití 

hormonální antikoncepce, ale neplánované těhotenství se všemi jeho zdravotními 
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důsledky. Ambulantní gynekolog se stále více se setkává s mladistvými kardiačkami, 

epileptičkami, juvenilními diabetičkami, mladistvými s juvenilní artritidou či dívkami s 

onkologickým onemocněním, které poţadují antikoncepci. Do této skupiny patří i 

psychiatricky a mentálně postiţené adolescentky, ke kterým je třeba zaujmout 

specifický přístup. Více neţ u zdravé populace zde platí přísné dodrţení základních 

kontraindikací COC, častější kontroly, pomocná laboratorní vyšetření a pravidelné 

konzultace specialistů. Takto zvolený reţim umoţňuje většině těchto dívek relativně 

bezpečné uţívání hormonální antikoncepce.  

6) Hormonální antikoncepce a compliance dospívajících dívek  

 Compliance souvisí s neţádoucími účinky estrogenů (napětí v prsou, retence 

vody s otoky, bolest hlavy, nauzea, zvracení, premenstruální syndrom, přírůstek 

hmotnosti…). Tyto vedlejší účinky jsou závislé na mnoţství estrogenu obsaţeného 

v COC. U adolescentek je ale otázka přírůstku hmotnosti při uţívání COC na jednom 

z prvních míst důleţitosti. Je třeba si uvědomit, ţe dospívající dívky přirozeně přibývají 

na hmotnosti ještě několik let po první menstruaci, coţ je dáno přirozeným růstem a 

vývojem. Samotná antikoncepce ovlivňuje hmotnost minimálně, na mnoţství a objem 

tukových buněk nemá prakticky ţádný vliv.  

 Estrogeny ovlivňují hmotnost v rámci cyklu zadrţováním tekutin, coţ souvisí 

s jejich mineralokortikoidním účinkem. Gestageny ovlivňují hmotnost spíše z hlediska 

dlouhodobého svým anabolickým účinkem. Dívky, jejichţ organismus je zvýšeně 

citlivý na účinky hormonů, mohou na začátku uţívání COC pozorovat hmotnostní 

přírůstek 2-3 kg. Je nutno upozornit na zvýšenou chuť k jídlu při uţívání COC, ale 

zároveň souvislost se sebeovládáním v jídle, pohybovou aktivitou, sloţením stravy a 

dietními návyky dospívající dívky. Nicméně tento pro dospívající dívky velmi 

nepříjemný vedlejší účinek můţe u některých z nich vést k psychologické bariéře a k 

přerušení uţívání COC. Zlepšení compliance u dospívajících dívek uţívajících COC 

docílíme buď sníţením dávky EE v tabletě preskripcí preparátů s velmi nízkým 

obsahem estrogenu nebo preskripcí kombinovaného orálního kontraceptiva 

obsahujícího gestagen s antimineralokortikoidním účinkem.  

  

 Otázky kolem hormonální antikoncepce u dospívajících dívek budou stále 

aktuální. Z vědeckého hlediska a zatím dostupných studií je dnes hormonální 

antikoncepce u zdravých dospívajících dívek pokládána při dodrţení indikačních kritérií 

za bezpečnou metodu. Případů, kdy ze zdravotního hlediska kontracepci nelze 

doporučit, je vzhledem k věku a dobrému zdravotnímu stavu dospívajících dívek velmi 

málo. Stále však převládá benefit COC nad eventuálními zdravotními, sociálními a 

ekonomickými riziky neţádoucí gravidity. Ostatní antikoncepční metody jsou pro 

dospívající dívky nevhodné. [34] 

Specifickou problematikou je otázka ochrany při prvním pohlavním styku 

v ţivotě. Výzkumy i zkušenosti ukazují, ţe většina těchto styků probíhá bez jakékoliv 
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ochrany. Pro první pohlavní styk se zdá být ideální metodou, zvláště je-li partner 

nezkušený, postkoitálně aplikovaný Postinor 2. [5] 

13.2. Kojící ženy 

 Kojení samo o sobě velmi výrazně sniţuje moţnost otěhotnění. To lze potencovat 

několika moţnostmi. Jako nejvhodnější se jeví jakýkoliv gestagenní preparát (u kojících 

ţen ztrácí svou nevýhodu nepravidelného krvácení a špinění, naopak své výhody si 

zachovává), dále pak lze pouţít intrauterinní tělísko. [5; 14] 

13.3. Nemocné ženy 

 Většina nemocných ţen můţe pouţívat různé způsoby kontracepce, pokud jsou 

respektovány kontraindikace a případné lékové interakce. Při posuzování moţného 

rizika kontracepce u nemocné ţeny je vţdy třeba zváţit i riziko těhotenství. Obvykle se 

zjistí, ţe případná gravidita ohroţuje zdraví ţeny více neţ daná kontracepční metoda. 

[5] 

Diabetes 

 Kombinované přípravky perorální kontracepce jsou bezpečné a spolehlivé i pro 

ţeny s diabetem, pokud nemají ţádné projevy poškození tepen ani jiné kardiovaskulární 

rizika, nekouří a jsou pečlivě monitorovány. Kontracepcí volby je u těchto ţen 

progestinová minipilulka, která ovlivňuje glukózovou toleranci méně neţ COC. U části 

diabetiček je nutné během prvních měsíců uţívání zvýšit dávky inzulinu. [2; 5] 

Epilepsie 

 Dnes se všeobecně uznává, ţe kombinovaná perorální kontraceptiva vliv na 

epilepsii nemají a kontraindikována nejsou. Problém však s sebou nesou lékové 

interakce kontraceptiv s antiepileptiky. Fenobarbital, fenytoin, primidon a karbamazepin 

indukcí jaterních enzymů sniţují účinnost kontraceptiv a proto se doporučuje podávat 

spíše přípravky s vyšší dávkou estrogenu. Varovným příznakem je krvácení z průniku. 

[5] 

Těžká mentální retardace 

 Vysoké procento ţen s těţkou mentální retardací je i navzdory případné 

psychofarmakoterapii fertilních. Ochrana ţeny proti početí však v jejich případě naráţí 

na četné psychologické, medicínské i etické problémy. Někteří autoři doporučují 

depotní gestagenní přípravky. [5] 
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13.4. Klimakterium 

 Ţeny po menopauze by měly dbát na ochranu před otěhotněním ještě 2 roky po 

poslední menstruaci, nastala-li před padesátým rokem věku. Moderní preparáty COC 

mohou ţeny uţívat aţ do menopauzy a pak plynule přejít na hormonální substituční 

léčbu. Uţívání hormonální substituční terapie má výrazný kontracepční efekt, avšak 

niţší neţ perorální kontraceptiva. Ţenám v klimakteriu jsou dostupné prakticky všechny 

kontracepční metody, všechny však s sebou nesou různá omezení.  

 Moderní přípravky COC obsahující progestin III. generace jsou vhodné i pro 

ţeny do 45 let věku, pokud jde o nekuřačky a neobézní ţeny. Gestagenní antikoncepce 

je pro starší ţeny taktéţ vhodná, jejím problémem je však nestabilita cyklu. 

Nitroděloţní tělísko se zdá být pro ţeny v klimakteriu nejvhodnější. Vhodné a poměrně 

oblíbené jsou u těchto ţen také bariérové metody, hlavně spermicidy. [5; 43] 

13.5. Obézní ženy  

 Obézní ţeny mají při uţívání COC vyšší riziko neplánované gravidity neţ jejich 

neobézní vrstevnice. To ukazuje, ţe účinnost antikoncepce klesá u ţen s nadváhou a 

obezitou. Data také potvrdila, ţe u ţen s nadváhou a obezitou můţe být kombinovaná 

hormonální antikoncepce s velmi nízkou dávkou EE méně účinná. Neví se, co 

způsobuje pokles účinnosti, ale výzkum naznačuje zvýšení metabolismu nebo 

disproporční distribuci hormonálních kontraceptiv v tukové hmotě. [40] 
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14. PERSPEKTIVY  ANTIKONCEPCE 

V současné době není problémem účinnost antikoncepčních metod, ale zvýšení 

compliance a eliminace chyby uţivatele. Široká paleta antikoncepčních metod 

umoţňuje kaţdé pacientce výběr prostředku, který u ní není provázen neţádoucími 

účinky a který nejlépe odpovídá jejímu ţivotnímu stylu a antikoncepčním potřebám, tj. 

antikoncepce „šitá na míru“. Vzhledem k rostoucí informovanosti ţen se stává 

pravidlem, ţe ţenám nestačí pouhá spolehlivá antikoncepce, ale poţadují komfort a 

výhody příznivých zdravotních i kosmetických účinků. [31] 

Ženská hormonální antikoncepce 

 Nejbouřlivějším vývojem prošly za 50 let hormonální pilulky. Obsah hormonů 

v prvních přípravcích kombinované perorální antikoncepce byl řádově vyšší. Aby byly 

minimalizovány neţádoucí účinky, dávky hormonů se progresivně sniţovaly. 

Z původních 150 µg mestranolu, které obsahoval přípravek Enovid, klesly aţ na 

současných 15 µg EE v jedné tabletě. U těchto extrémně nízkodávkovaných a dnes 

běţně komerčně dostupných přípravků se uvádí, ţe aţ u 20 % pacientek nastává 

krvácení z průniku během prvních cyklů (více u kuřaček a při nepřesném uţívání) a aţ u 

10 % pacientek přetrvává ještě déle. Hodnota 15 µg EE se jeví jako nejniţší hodnota 

dostatečná pro zachování kontroly cyklu a antikoncepční účinnosti. Další významné 

sniţování dávky EE pod 15 µg se jiţ neočekává, pokud má být uspokojivě udrţen 

cyklus. Přípravek s 10 µg EE v kombinaci s dienogestem byl sice vyvinut, ale nebyl 

uveden na trh. [31] 

 Druhým rysem byla implementace nových druhů progestinů, eventuelně 

sniţování jejich dávek. Norgestimat (NGM), desogestrel (DSG) a gestoden (GSD) se 

označují jako třetí generace progestinů. Dalšími, do perorální antikoncepce začleněnými 

progestiny, jsou jejich aktivní metabolity: etonogestrel (ENG, 3-ketodesogestrel), 

účinný metabolit desogestrelu, a norelgestromin (NGMN, 17-deacetylnorgestimat), 

hlavní biologicky aktivní metabolit norgestimatu.  Nových 6 progestinů vyvinutých v 

poslední dekádě se podle některých autorů označuje za čtvrtou generaci. Jejich 

společnou charakteristikou je, ţe nemají androgenní ani estrogenní účinky a aktivitou se 

blíţí přirozenému progesteronu. U některých z nich jsou přítomné účinky 

antiandrogenní nebo mírně antimineralokortikoidní. Mezi progestiny 4. generace se řadí 

dienogest (ač vyrobený v roce 1991), drospirenon a deriváty 19-norprogesteronu, tzv. 

19-norpregnany: nestoron, trimegeston, promegeston a nomegestrolacetát. [31] 

 Všechny 4 deriváty 19-norprogesteronu jsou čisté gestagenní molekuly, které se 

váţou téměř výlučně na progestronový receptor a neokupují jiné steroidní receptory. 

Mají vysoce specifický progestační účinek a nevykazují ţádnou aktivitu estrogenní, 

androgenní nebo glukokortikoidní. Na metabolismus a cévy je jejich účinek neutrální, 

na akné a rovněţ na tkáň mléčné ţlázy by měly působit příznivě v závislosti na 
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sekvenčním nebo kontinuálním podávání. Dávky závisí na účinnosti substance. 

Antigonadotropní aktivita DNG a DRSP je niţší, proto jejich účinné antiovulační dávky 

musí být vyšší. Trimegeston a nestoron jsou nejúčinnější dosud vyrobené progestiny. 

Trimegeston vykazuje antiandrogenní účinek. Nestoron a nomegestrolacetát se 

zkoumají ve formě subdermálních implantátů.  Trimegeston (TMG) a promegeston 

(PMG) jsou deriváty 19-norprogesteronu, nemají androgenní, glukokortikoidní, 

antiglukokortikoidní ani mineralokortikoidní účinky, zato mají účinek 

antimineralokortikoidní a mírně antiandrogenní. TMG v kombinaci s 17β-estradiolem 

(1 mg 17β-estradiolu a 125 μg TMG) nebo konjugovanými ekvinními estrogeny se 

v zahraničí úspěšně zkouší jako hormonální substituce k léčbě vazomotorických 

příznaků a prevenci osteoporózy.  Nestoron (NE) je další derivát 19-norprogesteronu. 

Není vlivem rychlého jaterního metabolismu účinný po perorálním podání, takţe musí 

být podáván parenterálně. Je účinný po subkutánní aplikaci, uvolňovaný z vaginálního 

krouţku a perspektivní se jeví rovněţ transdermální aplikace. Jeho antiovulační efekt po 

subkutánní aplikaci je dvakrát větší neţ účinek levonorgestrelu (LNG). Ovulaci inhibují 

denní dávky 75–100 µg NE nebo 150 µg NE uvolňovaného z vaginálního krouţku 

v kombinaci s 15 µg EE. Další testovanou variantou byl nestoronový implantát k 

dlouhodobé „progestin-only“ antikoncepci pro kojící ţeny a perkutánní aplikace 

nestoronového gelu.  Nomegestrolacetát (NOMAC) je rovněţ odvozený od 19-

norprogesteronu. Dávka inhibující ovulaci je 5 mg/den, dávka transfromující 

endometrium je 100 mg/cyklus. Studuje se jako subdermální implantát.  První dva 

uváděné progestiny 4. generace jsou jiţ součástí perorální monofázické antikoncepce 

dostupné v České Republice. Přípravky COC obsahující deriváty 19-norprogesteronu u 

nás dostupné nejsou. Otázkou pro farmaceutický průmysl je vývoj nových sloučenin a 

jejich zařazení do antikoncepčních prostředků. Naopak některé starší druhy pilulek 

z trhu postupně mizí. Dovoz byl jiţ ukončen u některých druhů COC, především těch, 

které jsou na trhu v několika provedeních (Trisiston, Cilest 28, Pramino 28). Prodej 

Non-Ovlonu byl rovněţ ukončen, i kdyţ v některých lékárnách je ještě skladován.  

Ustupující obliba třístupňových přípravků a benefit z kontinuálního uţívání 

monofázických COC nedává velký prostor pro zavádění trifázických přípravků s DNG 

nebo DRSP. Z nových progestinů je v třístupňovém provedení na českém trhu NGM 

(Pramino) a GSD (Tri-Minulet). Třístupňový přípravek obsahující 35/30/30 µg EE a 

50/100/150 µg DSG (Laurina, Novial) není v ČR registrován. Na českém trhu jsou jiţ 

několik let zavedeny velmi nízko dávkované přípravky obsahující 20 µg EE a extrémně 

nízkodávkované přípravky s 15 µg EE. Naproti tomu norethisteron se vzhledem k 

reziduální androgenicitě pokládá jako součást perorální antikoncepce za obsoletní. [31] 

 Stále více ţen oceňuje výhody kontinuálního uţívání COC. Pilulky se uţívají po 

dobu 42, 63 nebo 84 dní (2, 3 nebo 4 balení), poté se na týden vysadí („pill-free“ 

interval) a k pseudomenstruaci ze spádu dochází 4-7 krát za rok. Cykly nemusí být 

stejně dlouhé, jiné neţ monofázické přípravky jsou méně vhodné, neboť je větší riziko 

průnikového krvácení. Ţeny v některých kulturách se cítí zdravější a klidnější, kdyţ 

pravidelně menstruují. Vynechání nebo úplnou absenci menstruace vnímají jako 

známku přechodu. Názor, ţe netěhotná zdravá ţena musí jednou měsíčně krvácet, je 
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však zdravotně neopodstatněný. Podle současných poznatků několikaměsíční amenorea 

nemá negativní zdravotní následky a nedochází k patologickým změnám endometria. 

Naopak existují důkazy, ţe zdravotní rizika ţeny mohou zvyšovat časté ovulace a 

menstruace.  FDA v září roku 2003 schválila první kontinuální přípravek Seasonale na 

91 dnů, tzn., ţe pacientka uţívá 84 dní hormonální tabletky a poté 7 dní placebo. 

Samotné sloţení Seasonale není nijak převratné, tableta obsahuje 30 µg EE a 150 µg 

LNG a lze jej jednoduše nahradit ze stávajícího tuzemského portfolia. Ţeny krvácejí 

čtyřikrát do roka. Novější variantu kontinuální COC představuje Seasonique od stejné 

firmy schválený FDA v květnu 2006. Rozdíl je pouze v placebových pilulkách, které 

obsahují po 10 µg EE. Další kontinuální antikoncepcí je Lybrel firmy Wyeth, obsahující 

20 µg EE a 90 µg LNG schválený FDA v květnu 2007. Pozitivně byla hodnocena 

studie, kde ţeny uţívaly kombinaci 30 µg EE a 75 µg GSD kontinuálně po dobu 6 

měsíců.  

  Kromě perorálních pilulek se jistě budou dále rozvíjet ne-orální aplikační formy 

– netradiční metody hormonální antikoncepce. K pouţití jsou i u nás registrovány 

kombinované systémy transdermální a vaginální. Pouze progestinové přípravky jsou 

dostupné ve formě depotní injekce, implantátu a intrauterinního tělíska. [31]  

V současné době se rozvíjejí dva základní typy antikoncepčních vaginálních krouţků. 

Prvním jsou krouţky obsahující samotný gestagen, který je kontinuálně uvolňován 

v konstantní nízké dávce. Většina pouze gestagenních krouţků inhibuje ovulaci 

variabilně a je provázena nepravidelným krvácením. Zavádějí se na různě dlouhou 

dobu, účinnost je zpravidla 90 dní aţ 12 měsíců a vyměňují se bez „ring free“ intervalu. 

Testované alternativy viz tabulka č. 14.  [32] 

 

Tab. č.  14 Kontracepční prstence obsahující pouze gestagen (převzato z: Perspektivy antikoncepce, 

http://www.gyne.cz/clanky/2005/605cl1.htm, 11/2009) 

Gestagen  Dávka  

medroxyprogesteronacetát  50, 100, 200, 400 mg/den  

megestrolacetát  283, resp. 288 μg/den  

R2323  330, po 150 dnech 230 mg/den  

norethisteron  50, 200 μg/den, 100, 200 mg/prstenec  

norgestrienon  50 mg/prstenec  

norgestrel  50, 100 mg/prstenec  

levonorgestrel  20, 27 μg/den  

progesteron  5-15 mg/den  

3keto-desogestrel  15, 30 μg/den  

nestoron  50, 75, 100 μg/den  

http://www.gyne.cz/clanky/2005/605cl1.htm


106 

 

  Naproti tomu antikoncepční krouţky obsahující progestin v kombinaci 

s estrogenem jsou vkládány na dobu 3 týdnů, poté se na 7 dní z pochvy odstraní. Během 

„ring-free period“ dochází k pravidelnému krvácení ze spádu. Kombinované krouţky 

efektivně blokují ovulaci. Testované varianty viz tabulka č. 15.  [32] 

 

Tab. č.  15 Kontracepční prstence obsahující estrogen s progestinem (převzato z: Perspektivy 

antikoncepce, http://www.gyne.cz/clanky/2005/605cl1.htm, 11/2009) 

Estrogen  Dávka/den  Progestin  Dávka/den  

estradiol  220 μg  progesteron  2, 2 mg  

estradiol  200 μg  norgestrel  850 μg  

estradiol  200 μg  medroxyprogesteronacetát  700 μg  

estradiol  200 μg  megestrolacetát  1, 9 mg  

estradiol  140 μg  norethisteron  700 μg  

estradiol  150-200 μg  levonorgestrel  250-290 μg  

ethinylestradiol  30 μg  levonorgestrelacetát  100 μg  

ethinylestradiol  15-65 μg  norethisteronacetát  0, 6-1 mg  

ethinylestradiol  15 μg  etonogestrel  75, 100, 150 μg  

ethinylestradiol  15 μg  etonogestrel  120 μg  

ethinylestradiol  15, 20, 30 μg  nestoron  100, 150, 200 μg  

 Poslední výzkum Population Council v New Yorku je zaměřen na 6-12 měsíční 

krouţek uvolňující velmi nízké dávky samotného nestoronu a 1 roční kombinovaný 

vaginální krouţek uvolňující denně 15 nebo 20 μg ethinylestradiolu + 150 nebo 200 μg 

nestoronu.  

 Z nepřeberného mnoţství testovaných variant vstoupil do praxe prozatím jediný 

kombinovaný kontracepční krouţek, NuvaRing. [32] Injekční kombinované přípravky u 

nás nejsou k dostání a i v jiných zemích je jejich pouţití sporadické. Ani v USA se 

jejich další výroba neplánuje, byť FDA v roce 2000 schválila měsíční injekci obsahující 

5 mg estradiolcypionátu a 25 mg medroxyprogesteronacetátu a její spolehlivost a 

neţádoucí účinky se nelišily od COC. [31] 

 Další dva vyvíjené jednotyčinkové implantáty obsahují deriváty 19-

norprogesteronu: první obsahuje nestoron (ST-1435, Elcometrine) a je testován pro 

účinnou dobu 2 let, druhý uvolňuje nomegestrolacetát (Uniplant, Surplant). 

Jednotyčinkový silastikový implantát Uniplant obsahuje 55 mg nomegestrolacetátu a je 

účinný 1 rok. Ţádný z nich není v ČR registrován.  Pro dlouhodobou aplikaci progestinů 

se zkoušejí biodegradabilní nosiče z přirozených polymerů kyseliny mléčné ve formě 

mikrokapsulí, pelet a tyčinek. Účinnou látkou je levonorgestrel, norethisteron, 

http://www.gyne.cz/clanky/2005/605cl1.htm


107 

 

norgestimat nebo mikronizovaný progesteron. Koncentrace norethisteronu dostatečné 

k zábraně početí se udrţují po dobu 24 měsíců, po 36 měsících implantát z těla a 

hormon z krve vymizí úplně.  Progestiny ve formě vaginálních pesarů a transdermálních 

náplastí, gelů a sprejů jsou ve stadiu klinického zkoušení. Intranazální spreje 

s přirozeným progesteronem a norethisteronem se testovaly pod záštitou WHO, ale 

vzhledem k nedostatečně ověřené blokádě ovulace se jako antikoncepce nepouţívají. O 

vývoji dalších aplikačních forem lze jen spekulovat.  

 Předpokládá se vývoj nových transdermálních aplikačních technologií, jako jsou 

mikrojehly, elektroforetické a elektroporační náplasti, tryskové aplikátory. Výzkum se 

zaměřuje na vyuţití fyzikálních a fyzikálně-chemických způsobů k modulaci 

epidermální bariéry, jako je mikroporace, magnetoforéza, elektroporace (přechodné 

vytvoření pórů v membráně pomocí pulzujícího elektrického pole), řízená lokální 

modulace teploty, flexibilně programovatelná a registrovatelná aplikace, aplikace na 

pokyn. Právě ţenská a muţská antikoncepce a hormonální léčba sexuálních poruch jsou 

jednou z oblastí, na něţ se výzkum transdermálního podání léčiva zaměřuje.  

 Pozornost se věnuje i postkoitální kontracepci. Americkou alternativou Yuzpeho 

metody, zatíţené značným procentem výskytu nauzey a zvracení, je Plan B 

distribuovaný Woman´s Capital Corporation a odpovídající v ČR známému Postinoru. 

Kombinovaná urgentní antikoncepce Preven obsahující 4 tablety s 50 µg EE a 250 µg 

LNG se jiţ komerčně nevyrábí. V názorech na volný prodej „morning after pill“ ke 

zvýšení dostupnosti panují odborné i politické spory. Odpůrci argumentují obavami ze 

zneuţívání, rozšíření nebezpečných sexuálních praktik a pohlavních chorob. 

Průkopníkem volného prodeje postkoitální kontracepce je Francie a některé další státy 

USA a Evropy. Většina studií neprokázala, ţe by dostupnost postkoitální kontracepce 

podporovala rizikové sexuální chování nebo šíření sexuálně přenosných infekcí. [31] 

Mužská antikoncepce  

 Kromě kondomu a vazektomie není pro muţe v současné době pouţitelný jiný 

druh spolehlivé antikoncepce.  Principy muţské hormonální antikoncepce zahrnují 

inhibici hypothalamo-hypofýzo-testikulární osy (androgeny, gestageny, GnRH 

antagonisty), přímou inhibici spermiogeneze tlumením účinků testosteronu (antagonisty 

receptoru FSH/LH, antiandrogeny, inhibitory spermiogeneze) a posttestikulární alteraci 

zrání spermií v nadvarleti. Exogenní androgeny vedou k supresi gonadotropinů, coţ 

vede k inhibici spermiogeneze. Mechanismus je znám od 40. let 20. století podle 

suprese spermiogeneze exogenním testosteronem v dávce 25 mg denně. Antiandrogenní 

substance zároveň velmi účinně tlumí sexuální aktivitu muţe a mají významné vedlejší 

účinky. Antigonadotropně působící vysoké dávky androgenů mají rovněţ řadu 

neţádoucích účinků, jako je virilizace, vzestup hmotnosti, změny koncentrace 

hemoglobinu, jaterní zátěţ. Problémem je dosaţení kompletní suprese spermiogeneze, 

snadněji k ní dochází u východoasiatů neţ u indoevropské rasy. Dalším problémem je 

vhodný přípravek testosteronu. Zkoušejí se dlouhodobě aktivní deriváty testosteronu 

jako depotní tabletky, gely, transdermální systémy, injekce, implantáty. Nalezení 
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přijatelné, reverzibilní a nejlépe dlouhodobé hormonální muţské antikoncepce patří 

k hlavním prioritám WHO a spolupracujících firem Scheringu a Organonu. Ve Velké 

Británii se na začátku 21. století testovaly dlouhodobě účinné injekční estery 

testosteronu – testosteronundekanoát a testosteronbuciklát samotné nebo v kombinaci 

s progestiny levonorgestrel-butanoátem nebo cyproteron-acetátem. V Číně nedávno 

proběhla třetí fáze klinické studie s injekčním testosteronun-dekanoátem. Implantáty s 

novým syntetickým androgenem 7-methyl, 19-nortestosteronem (MENT) slibují 

příznivé neantikoncepční účinky.  

 Novým trendem je zablokování gonadotropinů progestiny nebo GnRH 

antagonisty za současné „add back“ substituce testosteronem jako prevence 

hypogonadismu. To umoţňuje redukovat dávky testosteronu i androgenně indukované 

neţádoucí účinky. Nejslibněji se jeví kombinace androgen a progestin, která vyvolává 

azoospermii u indoevropského plemena. Testosteron se kombinuje s depotním 

medroxyprogesteronacetátem, norethisteronenantátem, levonorgestrelem, 

cyproteronacetátem, desogestrelem, respektive s jeho účinným metabolitem 

etonogestrelem.  Další výzkum pokračuje na poli selektivních modulátorů androgenních 

a progestinových receptorů, nepeptidových GnRH antagonistů a sloučenin s lokálním 

účinkem na varlata. Testují se rovněţ rostlinné produkty – např. ze semen Carica 

papaya.  

  Muţská steroidní antikoncepce zaostává za bouřlivým vývojem hormonálních 

pilulek pro ţeny a nevýhody zatím převaţují nad výhodami. První muţskou hormonální 

antikoncepcí v horizontu asi deseti let se mají nejspíše stát injekce nebo implantáty 

obsahující buď samotný androgen nebo kombinaci androgenu s progestinem. „Muţská 

pilulka“ se však v blízké budoucnosti realitou nestane. [31] 

Nitroděložní antikoncepce  

 V některých státech se nepodařilo odstranit neopodstatněné obavy z rizik 

spojených se zavedením nitroděloţního tělíska. Bezrámové flexibilní tělísko GyneFix 

kotvené do myometria děloţního fundu za účelem eliminace spontánních expulzí a 

dalších komplikací spojených s tělísky s plastovou kostrou u nás není registrováno. U 

nízkodávkovaných tělísek uvolňujících denně 5-10 µg LNG je třeba osvědčit 

antikoncepční spolehlivost. Antibakteriální efekt vzácných kovů sniţuje dyskomfort u 

zaváděných medikovaných tělísek s obsahem stříbra nebo zlata. Je naděje, ţe si 

nitroděloţní antikoncepce získá širší oblibu u odborné i laické veřejnosti. [31] 

Spermicidy  

 V posledních letech se obnovil zájem o nové spermicidy. Jedním z důvodů bylo 

celosvětově mimořádné rozšíření sexuálně přenosných infekcí včetně AIDS. 

Odhadované počty činí 125-340 milionů nových případů sexuálně přenosných infekcí 

za rok, z nich je 6 milionů nakaţených HIV (denně přibývá 15 000 nových případů 

s HIV). Některé studie poukazují na zvýšený výskyt chlamydiových infekcí u 
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uţivatelek COC a bakteriální vaginózy u nosiček IUD. In vitro deklarovaná 

mikrobicidní aktivita v současnosti dominantního spermicidu nonoxynolu-9 se však 

v klinických studiích nepotvrdila. Detergentní spermicidy nejenţe nezajišťují ochranu 

před sexuálně přenosnými nemocemi, dokonce mohou svým cytopatickým účinkem na 

poševní, popřípadě anální sliznici přenos infekce usnadnit.  Nové deriváty nonoxynolu-

9 s nesteroidními antiflogistiky (nonoxynol-9-ibuprofenát a nonoxynol-9-

indomethacinát) by měly kombinovat spermicidní a antiimplantační účinek. Bylo 

zjištěno, ţe oba estery si in vitro udrţují spermicidní efekt, avšak je nutné další klinické 

testování.  

 Dalším důvodem je vysoký počet neplánovaných těhotenství, odhaduje se jich 

celosvětově 80-130 milionů ročně. Z těchto důvodů by bylo ideální zkombinovat 

účinnou antikoncepci s ochranou před sexuálně přenosnými infekcemi. Lokální 

mikrobicidní spermicid by mohl být metodou volby řešící oba stěţejní problémy. 

Objevuje se potřeba nového vhodného nedetergentního spermicidu, který by 

nonoxynol-9 nahradil.  V souvislosti s pandemií AIDS se zkoumají inhibitory 

adherence, fúze a replikace HIV, eventuelně mikrobicidy proti dalším patogenům jako 

jsou HPV, HSV, chlamydie, gonokoky. Z více neţ 60 in vitro anti-HIV efektivních 

sloučenin jich 18 dospělo do stadia klinického výzkumu – dextrin-2-sulfát, 

celulózasulfát sodný, polystyrensulfonát, naftalensulfonát, gel obsahující tenofovir jako 

inhibitor replikace aj. Pokud se potvrdí šetrnost vůči sliznici pochvy a rekta, a také vůči 

laktobacilům, bude na světě universálně pouţitelný spermicid.  

 Testování bylo podrobeno velké mnoţství syntetických nedetergentních 

substancí. Z více neţ 1200 syntetických nesurfaktantových molekul různého 

chemického sloţení se 150 ukázalo jako spermicidně aktivních. Paralelně bylo 

zkoumáno více neţ 3000 přirozených produktů extrahovaných z rostlin a ţivočichů. 

Saponiny izolované z oplodí stromu mýdlovníku, rostoucího v Indii a Nepálu, 

vykazovaly vysoký spermicidní efekt a byly adjustovány do formy antikoncepčního 

krému „Consap“. Krém úspěšně ukončil fázi III. klinického výzkumu a měl by být 

uveden na trh v Indii.  

 Jednou ze skupin přírodních látek jsou antimikrobiální peptidy, chemicky 

různorodé nízkomolekulární látky (do 10 kDa) představující první linii obrany proti 

patogenům – defensiny, protegriny, magaininy, cekropiny, polyfemusiny atd. Jsou 

vrozenou součástí lokální nebo systémové imunitní odpovědi mikroorganizmu stejně 

jako mnohobuněčného organizmu. První peptidy s antibiotickými účinky byly získány 

od hmyzu a obojţivelníků jiţ v roce 1962, avšak teprve v posledních dvou dekádách je 

jim věnována významnější pozornost. Dosud je popsáno více neţ 750 antimikrobiálních 

peptidů, z nichţ mnohé vykazují antibiotické, fungicidní, virucidní, tumoricidní, 

spermicidní a jiné účinky. Mechanismus účinku se vysvětluje interakcí pozitivně 

nabitých bazických peptidů s negativně nabitými kyselými fosfolipidy na povrchu 

bakteriální membrány. Následuje zvýšení permeability, tvorba pórů, lýza membrány a 

smrt patogena. Odlišné sloţení fosfolipidů membrán je hypotetickým vysvětlením pro 

nízkou toxicitu vůči savčím buňkám. U řady sloučenin byla k experimentálním účelům 
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vyrobena jejich syntetická analoga.  Poznatky z reprodukční medicíny by mohly být 

vyuţity i v komerční antikoncepci, např. idea netoxického mukopolysacharidového gelu 

v hrdle děloţním jako zábrana vzestupu spermií včetně mikrobiálních patogenů aj. [31] 

Kondom  

 Celosvětový nárůst sexuálně přenosných infekcí, zvyšující se migrace 

obyvatelstva a obliba cestování do exotických zemí zvyšuje riziko nákazy pohlavní 

chorobou včetně neobvyklých a závaţných infekcí. Podle informovanosti mladé 

generace by poptávka po bariérových metodách zejména prezervativu měla narůstat. 

Současné povědomí o příznivých účincích hormonálních pilulek a tendence ke zvýšené 

emancipaci ţeny jsou předpoklady k většímu zájmu o kombinaci muţské a ţenské 

antikoncepce v podobě kondomu a COC (tzv. duální antikoncepce). [31] 

Sterilizace  

Nechirurgická sterilizace  

 V roce 1977 byla v Chile zavedena metoda nechirurgické quinakrinové 

sterilizace. Quinakrin je syntetické antiprotozoikum pouţívané hlavně k prevenci a 

léčbě malárie. Ambulantně mezi 6. –12. dnem cyklu bez zvláštní přípravy se čípek 

zastaví gynekologickými zrcadly a po dezinfekci a sondáţi se zavaděčem do horní části 

děloţní dutiny inzerují kapsle s antimalarikem quinakrinem v dávce 252 mg. Kapsle se 

rozpustí, substance pronikne do tub, kde jizvením vyvolá jejich okluzi. Quinakrin 

funguje jako tubární sklerotizans. Metoda je ireverzibilní, levná a nezanechává viditelné 

jizvy. Uvádí se 1–2 % selhání.  

Ve 34 zemích světa bylo provedeno více neţ 130 000 quinakrinových sterilizací a 

zatím nejsou informace o ţádné letální komplikaci. Metoda se jeví bezpečnější neţ 

chirurgická sterilizace, při níţ v rozvojových zemích umírá aţ 20 ţen ze 100 000, 

zpravidla na komplikace anestezie a nitrobřišní chirurgie. FDA quinakrin neschválila 

jako metodu ţenské sterilizace. [31] 

 

Chirurgická (endoskopická) sterilizace 

 Jelikoţ klasická otevřená chirurgie na poli sterilizace byla endoskopickými 

přístupy prakticky zcela vytlačena a nahrazena, začíná se souhrnně hovořit o 

endoskopické nebo miniinvazivní, event. mikroinvazivní antikoncepci. Trend 

k dosaţení minimální invazivity s vyloučením nutnosti celkové anestézie bude 

pokračovat v oblasti obou hlavních technik laparoskopie i hysteroskopie. Tzv. 

mikrolaparoskopické nástroje mají průměr 2- 3 mm a jsou pouţitelné ambulantně 

s lokální anestézií.  V kontextu rozvoje chirurgické endoskopie lze očekávat, ţe budou 
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prováděny pokusy objevit další metody k trvalé nebo dočasné okluzi uterinních partií 

tub. [31] 

Imunologická antikoncepce  

 Teoreticky lze vyvolat tvorbu protilátek důmyslně vyrobenými vakcínami proti 

jakékoli látce. Poznatek přinesl lákavou perspektivu antikoncepce ve formě očkování 

proti graviditě. Poznatky v technologii hybridomů, nesmrtelných buněčných linií, 

vytvořených spojením lymfocytů s myelomovou buňkou, které se vyuţívají pro 

přípravu monoklonálních protilátek, pokroky v chemii peptidů, molekulární genetice a 

obecné vakcinologii byly předpoklady pro úspěšný mezinárodní výzkum organizovaný 

zvláštní skupinou WHO.  

 Principem antikoncepční vakcíny je aktivovat tělu vlastní imunitní obranné 

pochody, které zabrání nechtěnému těhotenství. Cílem aktivní imunizace byly nejčastěji 

hormony (hCG, GnRH, FSH), dále muţské a ţenské gamety, zygota, blastocysta, 

embryonální antigeny. Atributy jako vysoká spolehlivost zaloţená na několika úrovních 

účinku včetně muţské reprodukce, relativně dlouhé ale reverzibilní působení, 

jednoduché podání, levná výroba, ţádné vedlejší systémové, metabolické nebo 

endokrinní účinky, nízká chyba uţivatele ji přibliţovaly charakteristice ideální 

antikoncepce.  

 Antikoncepčním vakcínám se ještě na přelomu tisíciletí předpovídala slibná 

budoucnost. Vakcíny proti androgenům zasahovaly do steroidogeneze a způsobovaly 

impotenci, navíc inhibice gametogeneze byla pouze částečná. Vakcíny proti proteinům 

zona pellucida mohou indukovat autoimunitní ooforitidu, imunitní poškození oocytů a 

poškození ovariální funkce. V 90. letech probíhaly klinické studie s vakcínou proti C-

terminálnímu peptidu β-podjednotky hCG (CTP-vakcína), coţ byla první antikoncepční 

vakcína, která dosáhla fáze I a II na lidských souborech. Měla být prototypem nové 

antikoncepce dostupné do roku 2000. Anti-hCG vakcíny jsou velmi bezpečné, 

problémem je jejich malá imunogennost, slabý biologický účinek a variabilní odpověď. 

Zejména C-terminální peptid leţí v imunologicky recesivní oblasti.  

 Další výzkum byl zaměřen na odstranění nedostatků vakcín s cílem zvýšit 

imunogennost přidáváním silnějších adjuvans a změnou z emulzního vehikula na 

biodegradabilní mikrosféry umoţňující trvalejší uvolňování antigenu a prodlouţení 

účinnosti a rozšíření spektra cílových antigenů.  Vývoj imunologické antikoncepce se 

prozatím zastavil na málo úspěšných klinických zkouškách. Objevily se rovněţ obavy 

ze zneuţití vakcín v rozvojových zemích a proti původnímu domorodému obyvatelstvu 

ve vyspělých zemích a námitky o abortivním účinku. [31] 
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15. ZÁVĚR  

 V současné době mají ţeny k dispozici široký výběr spolehlivých přípravků, 

přičemţ nejpouţívanější metodou zábrany početí je bezesporu kombinovaná 

hormonální kontracepce. Donedávna byla nejoblíbenější perorální forma (COC), nově 

se však pouţívají i jiné formy aplikace. Doba, kdy antikoncepční účinnost byla jediným 

poţadavkem ţeny, je dávno pryč. Do povědomí ţen se tento fakt dostal jako 

samozřejmost a ţádají od antikoncepce další výhody. Moderní přípravky jim další 

přínos nabízejí v nemalé míře: od obecných pozitivních účinků, jako např. pravidelný 

menstruační cyklus, minimální krevní ztráty při menstruaci, ústup menstruačních bolestí 

atd., aţ ke specifickým účinkům. Přidanou hodnotou současné hormonální antikoncepce 

je především medicínský a kosmetický efekt, uţívání kontraceptiv i ve vyšším věku, 

moţnost výběru dávkovacího reţimu nebo lékové formy, jaká dané uţivatelce 

vyhovuje.  

 Kromě asi 40 přípravků perorální kombinované hormonální kontracepce, které se 

liší mnoţstvím a typem pouţitých hormonů, je dnes na českém trhu k dispozici 

transdermální náplast nebo vaginální krouţek. Jejich výhodou je hlavně absence 

kaţdodenního uţívání tablet (trans. náplast se aplikuje jednou týdně a vag. krouţek 

jednou měsíčně) a stabilnější hladiny hormonů v krvi. Nevýhody, ač v menší míře, 

zůstávají zachovány. Injekční forma antikoncepce u nás zatím k dispozici není.  

 Další moţností je čistě gestagenní kontracepce, tedy antikoncepce bez estrogenu 

a díky tomu bez neţádoucích estrogenních účinků. Nevýhodou jsou ale poruchy 

menstruačního cyklu nebo nepravidelné menstruační krvácení, a proto bývá tato forma 

antikoncepce mnoha ţenami odmítána. Na trhu je v současnosti k dispozici jak forma 

perorálních minipilulek, které se uţívají nepřetrţitě kaţdý den, tak forma depotních 

injekcí, s aplikací jednou za tři měsíce, nebo podkoţních implantátů aplikovaných na 

dobu tří let.  

 Moderní ţeny, které jiţ neplánují rodinu, ale chtějí se chránit před dalším 

těhotenstvím, mohou vyuţít nitroděloţní tělísko. K dispozici jsou dva typy tělísek – 

s obsahem hormonu, to lze zavést na tři roky, nebo tělísko s mědí, které lze zavést aţ na 

pět let. Nevýhodou tělísek je nepravidelné krvácení, výhodou pak větší spolehlivost neţ 

u COC.  

 Mezi další, jiţ méně vyuţívané moţnosti zábrany početí, patří spermicidy, 

aplikované lokálně těsně před pohlavním stykem, a diafragma nebo pesar, které lze 

pouţívat opakovaně po delší dobu. Jejich účinnost je však mnohem niţší neţ u 

hormonální kontracepce. Kondom je rovněţ méně spolehlivý, ale na druhou stranu 

chrání i proti sexuálně přenosným nemocem.  Nevratnou moţností je sterilizace, kterou 

lze provést jak u muţů, tak u ţen.  
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  Poslední formou antikoncepce je tzv. pohotovostní antikoncepce, která se 

aplikuje aţ po styku. Čím dříve se aplikuje, tím lépe, nevýhodou však je, ţe k jejímu 

uţití je třeba lékařského předpisu.  

  Současná moderní ţena tráví většinu svého fertilního období snahou těhotenství 

zabránit. Společenská poptávka po spolehlivé a bezpečné antikoncepci bude narůstat, 

k čemuţ přispěje i postupná industrializace a urbanizace. Tento trend je dnes 

nejmarkantnější v dříve zaostalých, nejlidnatějších asijských státech.  Podle dostupných 

informací se předpokládá, ţe se dále bude rozvíjet většina druhů hormonální 

antikoncepce. Pravděpodobně vznikne i první hormonální antikoncepce pro muţe v ne-

orální podobě. Reálné je, ţe spermicidní účinek bude vyuţit u některých nově 

objevených substancí. Na druhé straně je průběţně ukončován dovoz a prodej některých 

dříve zaregistrovaných a zavedených antikonceptiv (např. Norplant). V budoucnosti 

budou českým ţenám a muţům dostupné další druhy antikoncepce, v případech 

jednotlivých metod však budou hrát roli i faktory jako je velikost trhu, výše prodeje a 

rentabilita. [31] 
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