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ÚVOD 

Pro svou absolventskou práci jsem si zvolila téma „Samoléčba gynekologických 

zánětů“. Důvodem mého výběru byl nejen můj zájem o danou problematiku, ale také 

rostoucí trend samoléčby. V současné době totiž přibývá lidí, kteří upřednostňují 

samoléčení před návštěvou lékaře. To je způsobeno především uspěchaností dnešní 

společnosti. Lidé zkrátka nejenže nemají čas chodit k lékaři, ale dokonce ani být 

nemocní. Proto často pátrají po své diagnóze sami např. na internetu a řešení svých 

obtíží pak hledají v lékárně v oddělení volného prodeje. Stejně tak je tomu i v případě 

žen s gynekologickými obtížemi. Zde může být neochota jít k lékaři ještě umocněna, 

a sice tím, že pacientky nechtějí o takovýchto problémech mluvit nebo jim je 

nepříjemné gynekologické vyšetření. Proto si myslím, že v tomto případě má 

samoléčba veliký význam. 

 

Teoretická část mé absolventské práce bude zaměřena na anatomii a patologii 

ženského pohlavního systému. Zvláštní pozornost pak věnuji právě gynekologickým 

zánětům, především jejich druhům, příčinám, příznakům, diagnóze a terapii. Dále se 

budu zabývat volně prodejnými přípravky k prevenci a léčbě gynekologických zánětů 

a uvedu zde rovněž režimová opatření využívaná při prevenci a léčbě těchto zánětů.  

 

Obsahem praktické části mé práce bude dotazníkové šetření, jehož cílem bude zjistit 

přístup žen – pacientek k samoléčbě gynekologických zánětů. Bude mě zajímat 

především, zda ženy upřednostňují právě samoléčbu před léčbou lékařem a pokud 

ano, jak při ní postupují.  
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1 CÍL ABSOLVENTSKÉ PRÁCE 

Cílem mé absolventské práce je zmapovat přístup žen k samoléčbě gynekologických 

zánětů.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Anatomie a fyziologie ženského pohlavního systému 

Pohlavní systém ženy zahrnuje vnitřní ženské pohlavní orgány (organa genitalia 

feminina interna) a zevní ženské pohlavní orgány (organa genitalia feminina externa). 

[1, 4, 6]  

2.1.1 Vnitřní ženské pohlavní orgány 

Mezi vnitřní ženské pohlavní orgány patří vaječníky (ovaria), vejcovody (tubae 

uterinae), děloha (uterus) a pochva (vagina). [1, 4, 6] 

2.1.1.1 Vaječník (ovarium, oophoron) 

Vaječník je ženská pohlavní žláza. Jedná se o párový orgán. V době pohlavní zralosti 

produkuje v měsíčních cyklech ženské pohlavní buňky – vajíčka (oocyty). Jelikož se 

jedná o žlázu s vnitřní sekrecí, jeho další funkcí je produkce ženských pohlavních 

hormonů. Velikost vaječníku závisí na věku ženy. V době pohlavního dospívání se 

vaječník zvětšuje a jeho tvarem a velikostí v dospělosti ho můžeme přirovnat ke 

švestce. Povrch vaječníku je kryt jednovrstevným kubickým epitelem, tzv. zárodečným 

epitelem, pod nímž se nachází vrstva kolagenního vaziva. [1, 4, 6] 

 

Vaječník se skládá z kůry (cortex ovarii) a dřeně (medulla ovarii). V kůře se nachází 

folikuly různého stádia vývoje. Folikuly produkují až do ovulace estrogeny. Vrcholem 

vývoje folikulu je tzv. Graafův folikul, v němž se nachází vajíčko. Při ovulaci Graafův 

folikul praskne a vajíčko se uvolní do vejcovodu.  Prázdný folikul se přemění na žluté 

tělísko (corpus lutheum), které produkuje progesteron. Nedojde-li k oplození, vzniká 

corpus lutheum menstruationis, které postupně zanikne a zbude po něm vazivová jizva. 

Dojde-li k oplození, vzniká corpus lutheum graviditatis, které je aktivní první tři až čtyři 

měsíce těhotenství. Poté jeho endokrinní funkci přebírá placenta. Dřeň je vnitřní oblast 

vaječníku. Nachází se zde krevní i mízní cévy, nervy a buňky hladké svaloviny. Při 

ovariálním cyklu se oba vaječníky chovají jako jeden orgán, ovulace se totiž v obou 

vaječnících nepravidelně střídá. [1, 4, 6] 



9 

 

2.1.1.2 Vejcovod (tuba uterina, salpinx) 

Vejcovod je dutá párová trubice o délce 10 až 12 cm a tloušťce půl cm.  Na vejcovodu 

rozlišujeme postupně několik částí. Infundibulum tubae uterinae je začátek vejcovodu, 

z jehož okrajů vybíhají výběžky (fimbria), nejdelší z nich (fimbria ovarica) je fixován 

k vaječníku. Ampulla tubae uterinae tvoří dvě třetiny délky vejcovodu, je rozšířená 

a zpravidla zde dochází k oplodnění vajíčka. Isthmus tubae uterinae představuje jednu 

třetinu vejcovodu před jeho ústím do dělohy, je zúžený. Pars uterina je úsek vejcovodu, 

který proráží stěnu děložního rohu. Ostium uterinum tubae uterinae je samotné ústí 

vejcovodu do dělohy. [1, 4, 6, 10] 

 

Stěna vejcovodu se skládá ze sliznice, hladké svaloviny a serosního povlaku. Sliznice je 

složena v řasy, je pokryta jednovrstevným cylindrickým epitelem, který obsahuje 

řasinkové a sekreční buňky. Řasinkové buňky kmitají směrem k děloze a posouvají tak 

vajíčko nebo zygotu a sekreční buňky vylučují látky, které slouží k výživě vajíčka nebo 

zygoty. Základní funkcí vejcovodu je funkce transportní. Vejcovod totiž slouží k nejen 

k transportu oplozeného vajíčka (embrya) do dělohy, ale dochází zde i k opačnému 

(tzv. antiperistaltickému) pohybu spermií z dělohy do ampulární části vejcovodu, kde 

zpravidla probíhá oplodnění. [1, 4, 6, 10] 

2.1.1.3 Děloha (uterus, metra, hystera) 

Děloha je dutý orgán se silnou vrstvou svaloviny nacházející se v malé pánvi. U dospělé 

ženy má tvar předozadně zploštělé hrušky. U ženy, která ještě nerodila, je děloha 

obvykle 7 až 9 cm dlouhá, 4 až 5 cm široká a její předozadní rozměr je 2,5 až 3,5 cm. 

U ženy, která již rodila, jsou rozměry o něco větší. V děloze dochází k vývoji zárodku. 

Děloha se skládá se dvou základních částí, a sice těla (corpus uteri) a hrdla (cervix 

uteri), mezi nimiž je malý spojovací úsek – isthmus uteri. Tento zúžený úsek má význam 

pouze v těhotenství, kdy se mění na tzv. dolní děložní segment. V děložním těle se 

nachází dutina děložní (cavitas uteri). Jedná se o štěrbinovitý prostor kopírující 

přibližně tvar dělohy. Je vystlána sliznicí. [1, 4, 6, 10] 
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Děloha je za normálních podmínek postavena do anteflexe (= úhel mezi osou hrdla 

a podélnou osou těla je tupý a otevřený dopředu) a anteverze (= úhel mezi podélnou 

osou hrdla a pochvou je 70° až 100°). [1, 4, 6, 10] 

 

Stěna dělohy je přibližně 15 mm silná a tvoří ji tři základní vrstvy – perimetrium, 

myometrium a endometrium.  Perimetrium je povrchová vrstva dělohy, kterou tvoří 

pobřišnice. Myometrium je nejsilnější vrstva tvořená hladkou svalovinou. Nachází se 

zde krevní a mízní cévy a nervy. V těhotenství je schopna se až několikanásobně 

zvětšit. Endometrium je děložní sliznice. Je kryto jednovrstevným cylindrickým 

epitelem a obsahuje tubulózní žlázky. V průběhu 28 dnů prodělává charakteristické 

změny, které označujeme jako menstruační cyklus. [1, 4, 6, 10] 

 

Menstruační cyklus je pravidelný 28denní cyklus, kterým prochází endometrium. Je 

závislý na hormonech produkovaných vaječníky. V první polovině cyklu jsou to 

estrogeny a v druhé progesteron. Menstruační cyklus probíhá ve čtyřech fázích. První 

fáze je menstruační (1. až 4. den), kdy dochází k odlučování staré sliznice endometria 

ve formě menstruačního krvácení. Druhá je fáze proliferační (5. až 14. den), kdy 

sliznice endometria proliferuje (dělí se). V této fází dochází k ovulaci, kdy praskne 

Graafův folikul a uvolní se vajíčko z vaječníku. Třetí fáze se nazývá sekreční (15. až 28. 

den), kdy se sliznice dále zvětšuje. Jedná se o přípravu sliznice k přijetí oplodněného 

vajíčka. Pokud k oplodnění nedojde, končí tato fáze přípravou na odloučení sliznice 

a nastává poslední fáze ischemická (28. den), kdy vzniká ischemie (nedokrevnost) 

a následná nekróza, která postihne sliznici endometria a ta se začne odlučovat 

a odchází s menstruační krví. [1, 4, 5, 6] 

2.1.1.4 Pochva (vagina, kolpos) 

Pochva je pohlavní cesta, kopulační orgán a slouží k odvodu menstruační krve. Jedná se 

o předozadně zploštělou trubici, která vede od děložního hrdla k povrchu těla. Přední 

stěna je dlouhá přibližně 8 až 9 cm, zadní 10 až 12 cm. Její šířka je 2,5 až 3 cm. [1, 4, 6, 

10] 
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Stěna pochvy se skládá ze tří vrstev – sliznice, hladké svaloviny a vazivového obalu. 

Poševní sliznice je kryta mnohovrstevným dlaždicovým epitelem, který nemá žlázy. 

Svalovina pochvy je hladká. Vazivový obal (adventicie) je tvořen hustším kolagenním 

vazivem přecházejícím do okolního vaziva. Nachází se zde větve cév, nervů a gangliové 

buňky autonomního nervového systému. Malá část poševní stěny je kryta peritoneem 

– tzv. Douglasův prostor. [1, 4, 6, 10] 

 

V pochvě dospělé ženy se fyziologicky nachází tzv. Döderleinův laktobacil, který zde 

udržuje kyselé prostředí a chrání tak před infekcí. [1, 4, 6] 

2.1.2 Zevní ženské pohlavní orgány 

Zevní ženské pohlavní orgány bývají označovány též jako zevní rodidla nebo vulva. Patří 

mezi ně stydký pahorek (hrma), velké a malé stydké pysky (labia majora et labia 

minora pudendi), předsíň poševní (vestibulum vaginae), panenská blána (hymen), 

poštěváček (clitoris), předsíňová topořivá tělesa (bulbus vestibuli), Bartholinské žlázy 

a hráz (perineum). [4] 

2.1.2.1 Stydký pahorek (hrma, mons veneris) 

Stydký pahorek je trojúhelníkovitá vyvýšenina nad stydkou kostí. Je tvořen silnou kůží, 

pod kterou je vrstva tuku. Volně přechází v stydké pysky. V období puberty se zde vyvíjí 

pubické ochlupení. [1, 4] 

2.1.2.2 Velké stydké pysky (labia majora pudendi) 

Velké stydké pysky tvoří párové kožní valy. Každý z nich je přibližně 8 cm dlouhý a 3 cm 

široký. Mezi nimi se nachází stydká štěrbina (rima pudendi). Jsou kryty silnou kůží, 

která je na vnější straně více pigmentovaná, než jinde na těle, a porostlá tuhými 

chlupy. Pod kůží se nachází řídké vazivo a tukový polštář. [1, 4, 6] 

2.1.2.3 Malé stydké pysky (labia minora pudendi, nymphae) 

Malé stydké pysky jsou tenké kožní řasy. Za normálních okolností mají být zcela kryty 

velkými stydkými pysky (tento stav je jednou ze známek donošeného plodu). Jejich 

délka je přibližně 3 až 4 cm a tloušťka asi půl cm. Vnější kožní plocha je tvořena 

mnohovrstevným dlaždicovým epitelem. Kůže vnitřní plochy volně přechází v předsíň 



12 

 

poševní. Pod kůží se nachází řídké kolagenní vazivo s elastickými vlákny a žilní pletení 

a zasahují sem mazové žlázy. Jsou zde také nervová zakončení. [1, 4, 6] 

2.1.3.4 Předsíň poševní (vestibulum vaginae) 

Předsíň poševní je podélná štěrbina mezi malými stydkými pysky. Je pokryta slabou 

kůží, která v ústí pochvy volně přechází v poševní sliznici. Před ústím pochvy se na malé 

vyvýšenině nachází zevní ústí močové trubice. [1, 4, 6] 

2.1.3.5 Panenská blána (hymen) 

U žen, které ještě neměly pohlavní styk, částečně uzavírá vstup do pochvy panenská 

blána. Jedná se o tenkou slizniční řasu s malým množstvím vaziva. Může mít 

individuálně různý rozsah a tvar, což je závislé především na působení estrogenů. 

Protržení panenské blány se nazývá deflorace. [4] 

2.1.3.6 Poštěváček (clitoris) 

Poštěváček je kavernózní (topořivý) orgán umístěný blízko zevního spojení malých 

stydkých pysků nad poševním vchodem. Je tvořen topořivými tělesy. Tkáň je bohatě 

cévně a nervově zásobena. Je pokryt kůží s mnohovrstevným dlaždicovým epitelem, 

pod kterým se nachází velké množství zakončení senzitivních nervů. [1, 4] 

2.1.3.7 Předsíňová topořivá tělesa (bulbus vestibuli) 

Jedná se o párový erektilní orgán kapkovitého tvaru, který je uložen kolem stěny 

poševního vchodu pod malými stydkými pysky. Skládá se z žilních pletení, na povrchu 

je vazivový obal a malé množství hladké svaloviny. Vyloženě topořivou funkci nemá, ale 

dochází k jeho zduření vlivem překrvení při pohlavním vzrušení. [1, 4] 

2.1.3.8 Bartholinské žlázy 

Bartholinské žlázy zahrnují velkou předsíňovou žlázu (glandula vestibularis major) 

a malé předsíňové žlázky (glanduae vestibulares minores). Velká předsíňová žláza je 

párová žláza velikosti většího hrášku. Nachází se po obou stranách pod poševním 

vchodem. Vývod žlázy je dlouhý přibližně 1 až 2 cm a ústí do předsíně poševní. Sekret, 

který produkuje, má za úkol zvlhčovat předsíň poševní. Malé předsíňové žlázky jsou 
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drobné žlázy, které jsou rozesety po obvodu poševního vchodu a u ústí močové 

trubice. [1, 4] 

2.1.3.9 Hráz (perineum) 

Hráz je přepážka mezi zadním spojením velkých stydkých pysků a análním otvorem. 

Jedná se o přibližně 3 až 4 cm dlouhý úsek. Tvoří ji kůže, podkoží a svalovina. [1, 4, 6] 

2.2 Záněty ženského pohlavního systému 

Mezi záněty ženského pohlavního systému můžeme zařadit zánět vulvy (vulvitis), zánět 

pochvy (colpitis), zánět děložního hrdla (cervicitis), záněty děložního těla – zánět 

sliznice děložního těla (endometritis), zánět svaloviny děložního těla (myometritis) 

a zánět perimetria (perimetritis), zánět vejcovodu (salpingitis) a zánět vaječníku 

(oophorotis). Zvláštním zánětem vulvy je zánět Bartholiniho žlázy (bartholinitis). Zánět 

vulvy a pochvy je často označován společným názvem vulvovaginitis, neboť se oba 

většinou vyskytují současně. Společný zánět vejcovodů a vaječníků se nazývá adnexitis. 

Přestupem infekce na peritoneum pak může vzniknout pelveoperitonitis, tedy zánět 

pánevní pobřišnice. [2, 4, 11, 14, 15] 

2.2.1 Zánět vulvy (vulvitis) 

Jedná se o zánět zevních rodidel, jehož příčinou je většinou poškození povrchových 

vrstev kůže. Fyziologicky je kůže vůči infekci odolná. K tomuto poškození může dojít 

mechanicky (škrábání), macerací (močí, výtokem, menstruační krví), případně může být 

pokožka oslabena celkovými poruchami metabolismu (diabetes mellitus, anémie, 

podvýživa, avitaminóza). Zánět se vyskytuje především u starších žen. [2, 3, 4, 10] 

 

Záněty vulvy můžeme rozlišovat podle původu na bakteriální (mezi nejčastější původce 

patří bakterie Neisseria gonorrhoeae − původce onemocnění kapavka a bakterie 

Treponema pallidum − původce onemocnění syfilis), mykotické (způsobuje přítomnost 

kvasinek Candida sp.) a virové (způsobují především lidský papilomavirus − HPV 

a herpes simplex virus − HSV). [2, 3, 4] 
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Mezi příznaky zánětu patří svědění zevních rodidel, pálení při močení a potíže při 

pohlavním styku. [3, 4] 

 

Diagnóza se stanovuje na základě gynekologického vyšetření a vyhodnocení 

laboratorních vyšetření. Provádí se bakteriologické, virologické a parazitologické 

vyšetření materiálu z vulvy a pochvy (v případě parazitologického i ze stolice). Mělo by 

se provést i biochemické vyšetření (glykémie, jaterní enzymy apod.). [4, 14] 

 

Léčba se provádí celková a lokální. Celkově podáváme protizánětlivé léky, 

antimykotika, antibiotika v případě závažnějších zánětů. Dále můžeme podat léky tišící 

bolest a zmírňující svědění. Lokálně podáváme masti či obklady s kortikoidy. Součástí 

léčby musí být i terapie případného celkového onemocnění (diabetes mellitus). [4] 

2.2.1.1 Zánět Bartholiniho žlázy (bartholinitis) 

Jedná se o zánět velké předsíňové žlázy postihující mladší a sexuálně aktivní ženy. 

Zpočátku je zánět pouze ve vývodu žlázy, vlivem zduření je vývod neprůchodný, obsah 

se hromadí uvnitř, infikuje se a vzniká pseudoabsces. V této fázi je nutné zahájit léčbu, 

jinak se zánět rozšíří i do okolí žlázy a vznikne skutečný absces. Příčinou zánětu jsou 

většinou opakující se výtoky, kdy je úzký vývod ucpán hustým hlenem. Nejčastějšími 

původci zánětu jsou bakterie − streptokoky, stafylokoky, Escherichia coli, popř. 

Neisseria gonorrhoeae a Chlamydia trachomatis. Příznaky zánětu jsou bolest (žena 

většinou nemůže sedět), otok v oblasti poševního vchodu a zarudlá kůže. Diagnóza se 

určuje při gynekologickém vyšetření. Většinou stačí prohlídka a pohmatové vyšetření 

zevních rodidel. Původce infekce se určuje mikrobiologickou kultivací. Léčba 

v počátcích zánětu je konzervativní (antibiotika, analgetika, popř. obklady), pokud 

dojde k rozvinutí pseudoabscesu nebo abscesu je nutná chirurgická léčba (naříznutí 

chorobného ložiska a drenáž). [4] 

2.2.2 Zánět pochvy (colpitis) 

Zánět pochvy je jedno z nejčastějších onemocnění u sexuálně aktivních žen. Vyskytuje 

se většinou společně se zánětem vulvy a jeho příčinou je zpravidla narušení přirozené 

poševní mikroflóry (Döderleinův laktobacil − představuje ochranu před rozvojem 
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infekce) a alkalizace poševního prostředí (např. vlivem kosmetiky). U oslabených či 

jinak predisponovaných žen se normální poševní mikroflóra může stát patogenní. Mezi 

tyto faktory usnadňující vznik patogenní mikroflóry patří diabetes mellitus, systémová 

léčba antibiotiky (způsobí vymizení Döderleinova laktobacilu), stavy po porodu či 

potratu, poškození imunity, popř. AIDS. Záněty pochvy rozlišujeme podle původce na 

bakteriální, parazitární, kvasinkové a virové. Společným příznakem poruchy poševní 

mikroflóry je poševní výtok (fluor genitalis), který se objevuje při akutních 

a chronických zánětech rodidel, dysmikrobiích i nádorových onemocněních. [2, 3, 4, 

11, 14] 

2.2.2.1 Bakteriální kolpitida (colpitis bacterialis) 

Bakteriální zánět pochvy je hnisavý zánět způsobený přemnožením streptokoků, 

stafylokoků, enterokoků nebo bakterie Escherichia coli. Mezi příznaky zánětu patří 

hustý žlutý až smetanový výtok, který často zapáchá, a bolesti při pohlavním styku. 

Sliznice poševního vchodu a poševních stěn je zarudlá a zduřelá. Diagnóza se stanovuje 

při gynekologickém vyšetření, kdy se hodnotí charakter výtoku. Původce se určuje 

mikrobiologickým vyšetřením. Léčba je lokální chemoterapeutiky nebo antibiotiky 

v aplikační formě pro použití v pochvě. V případě chronického zánětu je nutná celková 

léčba. Prevencí těchto zánětů je především správná osobní a sexuální hygiena. [4, 11, 

14] 

2.2.2.2 Parazitární kolpitida (colpitis parasitaria, trichomoniasis) 

Nejčastějším parazitárním zánětem pochvy je trichomonádová kolpitida způsobená 

prvokem Trichomonas vaginalis. Jedná se o pohlavně přenosné onemocnění, které 

často probíhá asymptomaticky (Trichomonas vaginalis se nachází až u 10 % zdravých 

žen). Riziko výskytu se zvyšuje s počtem sexuálních partnerů, které je tedy nutné léčit 

současně. Příznaky zánětu jsou bolesti v podbřišku, řídký šedozelený mdle zapáchající 

výtok, bolest při pohlavním styku, popřípadě svědění zevních rodidel. Místním 

příznakem je zduřelá a zarudlá sliznice poševního vchodu. Diagnóza je jednoduchá 

u akutních fází onemocnění, kdy jsou v nátěru z pochvy jasně patrné trichomonády. 

U chronických zánětů je k vyhledávání trichomonád nutné citlivější a spolehlivější 

kultivační vyšetření. Léčba se provádí celkovým podání nitroimidazolových přípravků. 
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Lokální vaginální terapie se nedoporučuje, neboť by mohlo dojít k rozvoji rezistentních 

kmenů trichomonád. Příznivý účinek na chronické formy zánětu má i tzv. laktovakcína 

(SolcoTrichovac®), která obsahuje Döderleinův laktobacil. Prevencí trichomonádové 

kolpitidy je především pohlavní zdrženlivost, tedy nestřídat sexuální partnery. [3, 4, 11, 

14] 

2.2.2.3 Mykotická kolpitida (colpitis mycotica) 

Jedná se o kvasinkovou infekci pochvy.  Kvasinky rodu Candida jsou běžnou součástí 

přirozené poševní mikroflóry, neboť jsou součástí přirozené střevní mikroflóry 

a nachází-li se ve střevě, jsou také na hrázi a mohou být zavlečeny do pochvy. 

Nejčastějšími zástupci kvasinek rodu Candida v pochvě jsou Candida albicans (asi 90 %) 

a Candida  glabrata (asi 10 %). Kvasinky v pochvě jsou tzv. podmíněně patogenní 

mikroorganismy – za normálních podmínek jsou neškodné, škodit začnou až v případě 

jejich přemnožení, kdy vzniká zánět. Přemnožení způsobí zvrat kvasinkové formy ve 

formu mycelia, které je schopno proniknout do sliznice a vyvolat tak klinické příznaky 

zánětu. Riziko zmnožení kvasinek zvyšují estrogeny (z čehož vyplývá častější výskyt 

zánětu v těhotenství a při hormonální léčbě) a zvýšená nabídka cukru (diabetes 

mellitus). Současně bývá postižena i vulva (vulvovaginitis). Mezi příznaky zánětu patří 

typický tvarohovitý (někdy však vodnatý) výtok bez zápachu a svědění. Sliznice pochvy 

je zduřelá a zarudlá. Diagnóza se stanovuje na základě mikroskopického průkazu 

kvasinek. Při chronickém zánětu či recidivách se doporučuje provést orální glukózo-

toleranční test, aby se vyloučila porucha metabolismu sacharidů. Léčba se provádí 

lokálními antimykotiky. Jedná se především o imidazolové preparáty. Úspěšnost této 

léčby je přes 90 %. Problémem jsou chronické záněty či recidivy, kdy je nutné nasadit 

systémovou léčbu. Prevencí kvasinkových infekcí je dietní opatření (snížení obsahu 

sacharidů ve stravě) a vzdušné oblečení bez umělých vláken. Pohlavní přenos této 

infekce nebyl dosud prokázán, ale kombinace oro-rekto-vaginálních forem pohlavního 

styku pravděpodobně zvyšuje riziko vzniku infekce. [3, 4, 11, 14] 

2.2.2.4 Virová kolpitida (colpitis virosa) 

Virová kolpitida bývá často doprovázena postižením vulvy nebo cervixu. Onemocnění 

způsobují především herpetické viry a lidské papilomaviry. [4, 11] 
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Při infekci virem herpes genitalis (obvykle se jedná o typ HSV 2) se tvoří puchýřky, které 

během několika dnů praskají a na jejich povrchu vznikají vřídky, které mohou být 

příčinou sekundární infekce. Po přibližně 14 dnech dochází ke spontánnímu zhojení. 

Virus však přežívá v nervových gangliích a po reaktivaci (např. při oslabení organismu) 

způsobuje recidivy. Mezi příznaky patří bolest, pálení a řezání při močení, bolest při 

pohlavním styku. Diagnóza se stanovuje pomocí imunofluorescenčních metod 

a elektronové mikroskopie. Léčba je pouze symptomatická. U těžších forem je možno 

podat virostatika, avšak co nejdříve od vzniku puchýřků, v pozdějších fázích nemá léčba 

virostatiky význam. Virostatika nezabrání přežívání viru v nervových gangliích. [4, 11] 

 

Při infekci lidskými papilomaviry (nejčastěji HPV 6 a HPV 11) se tvoří špičaté, papilózní 

nebo květákovité výrůstky na pochvě, cervixu, vulvě, hrázi či v okolí řitního otvoru. 

Klinické příznaky nejsou téměř žádné, onemocnění je nebolestivé. Diagnóza se 

stanovuje na základě hybridizačních testů nebo polymerázové řetězové reakce. Léčba 

se provádí chirurgicky nebo se aplikují cytotoxické látky (20% roztok podofylinu nebo 

kyselina trichloroctová). Virus jako takový však v těle zůstává a mohou se objevit 

recidivy. Po čase je virus zlikvidován imunitním systémem. [4, 11] 

 

Nejlepší prevencí před virovými infekcemi je používání bariérové antikoncepce 

a dodržování zásad bezpečného pohlavního styku, neboť virové infekce jsou pohlavně 

přenosné a riziko přenosu je 70 až 80 %.  Proti některým druhům lidských papilomavirů 

existuje očkování, které je vhodné aplikovat před zahájením sexuálního života. [4, 11] 

2.2.3 Zánět děložního hrdla (cervicitis) 

Záněty děložního hrdla jsou poměrně časté především proto, že tato oblast je snadno 

přístupná vlivům zevního prostředí. Terminologicky rozlišujeme dva typy zánětů 

děložního hrdla – cervikovaginitis (zánět dlaždicového epitelu pochvy a děložního 

hrdla) a endocervicitis (zánět cylindrického epitelu děložního hrdla). Klinicky se však 

oba typy zánětů prolínají. [4, 10, 17] 
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Nejčastější příčinou zánětu děložního hrdla je infekce, vzácněji může být příčina 

neinfekční, např. cizí těleso (poševní tampón) nebo jiné mechanické poškození. Mezi 

původce infekce řadíme streptokoky, stafylokoky, enterokoky nebo bakterii Escherichia 

coli, kde riziko vzniku zánětu zvyšuje porodní trauma či operační zákroky (např. 

konizace). Zvláštní význam představují infekce Chlamydia trachomatis (nejčastější 

původce infekce děložního hrdla), Neisseria gonorrhoeae, herpetickými viry či lidskými 

papilomaviry. Většina z těchto infekcí je pohlavně přenosná. U herpetické infekce je 

velké riziko jejího přenosu z matky na plod během vaginálního porodu, proto je nutné 

vždy provést porod císařským řezem. Infekce způsobená lidskými papilomaviry může 

být prekancerózní. Neléčený zánět přechází do chronické formy a může vyvolat zánět 

děložního těla nebo vejcovodu. [2, 3, 4, 10, 17] 

 

Mezi příznaky akutního zánětu patří výtok, vaginální dyskomfort, kontaktní krvácení, 

tupá bolest za sponou a v podbřišku a bolest při pohlavním styku.  Chronické formy 

zánětu bývají provázeny bolestivou menstruací, poruchami cyklu, bolestí při pohlavním 

styku, případně sterilitou. [4, 17] 

 

Diagnóza se stanovuje na základě gynekologického vyšetření, kdy je děložní hrdlo 

prosáklé, zarudlé, bolestivé, kontaktně krvácí a objevuje se zde hojný výtok. Kontaktní 

krvácení tedy křehkost sliznice děložního hrdla se považuje za specifický příznak zánětu 

způsobeného infekcí Chlamydia trachomatis. V laboratoři se pak provádí kultivace 

materiálu z děložního hrdla. Kultivace chlamydií je drahá a náročná a nahrazuje se 

průkazem chlamydiových antigenů. [4, 17] 

 

Léčba akutního zánětu se provádí celkovými antibiotiky nebo chemoterapeutiky. 

Lokální léčba nebývá úspěšná. U chronických a recidivujících zánětů se nejčastěji 

doporučuje léčba antibiotiky. V některých případech je možné i chirurgické ošetření 

(nejčastěji šetrná konizace). [4, 17] 
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Prevence spočívá ve správné osobní a sexuální hygieně a u pohlavně přenosných 

infekcí v používání bariérové antikoncepce a dodržování zásad bezpečného pohlavního 

styku. [4] 

2.2.4 Záněty děložního těla 

2.2.4.1 Zánět sliznice děložního těla (endometritis) 

Sliznice děložního těla je vůči infekcím poměrně odolná. Podle rozsahu zánětu 

rozlišujeme prostou endometritidu, kdy se zánět vyskytuje pouze v odlučující se sliznici 

endometria, a endomyometritidu, kdy zánět postihuje i tu část endometria, která se 

při menstruaci neodlučuje a rovněž myometrium. [3, 4] 

 

Příčinou zánětu je většinou potrat či porod, neboť zbytky nekrotické tkáně představují 

živnou půdu pro mikroorganismy. Zdrojem infekce může být také děložní hrdlo, odkud 

se bakterie dostanou do endometria ascendentní cestou, většinou při instrumentálních 

zákrocích (např. zavedení nitroděložního antikoncepčního tělíska). Asi v 15 % se 

vyskytuje chronická nespecifická endometritida bez zjevných příčin. [2, 3, 4] 

 

Původci zánětu jsou většinou smíšená aerobně-anaerobní flóra, ale také Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis a v některých případech i Mycobacterium 

tuberculosis (zdroj infekce je převážně ve vejcovodu). [2, 3, 4] 

 

Mezi příznaky patří bolest v podbřišku, zvýšená únava, nepravidelné špinění až 

krvácení z rodidel a rovněž výtok. Při prosté endometritidě je nález při pohmatovém 

vyšetření dělohy normální, zatímco při endomyometritidě je děloha již většinou 

prosáklá, zvětšená a bolestivá. [2, 4] 

 

Diagnóza se stanovuje na základě pohmatového vyšetření dělohy a mikrobiologické 

kultivace materiálu z děložní dutiny. Je zde patrná přítomnost zánětlivých elementů, 

jako jsou granulocyty, lymfocyty, plazmatické buňky či makrofágy. [2, 3, 4] 
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Léčba se provádí antibiotiky s velkým tkáňovým průnikem ve vysoké dávce. Součástí 

léčby je tlumení bolesti, klidový režim a teplo. [4] 

 

V prevenci je důležitá především správná osobní a sexuální hygiena, popřípadě 

předcházení nechtěnému těhotenství a tedy předcházení potratu. [4] 

2.2.4.2 Zánět svaloviny děložního těla (myometritis) 

Zánět děložní svaloviny provází ve většině případů zánět děložní sliznice 

(endomyometritida). Příčinou je převážně potrat či porod. Akutní myometritida se 

většinou šíří i na perimetrium. Zvláštním typem myometritidy je vzácný tzv. 

pseudotumor dělohy, který lze jen velmi těžce diagnosticky odlišit od B-lymfomu. [2] 

2.2.4.3 Zánět perimetria (perimetritis) 

Záněty perimetria vznikají buď přestupem infekce z myometria na perimetrium, nebo 

jako součást pelveoperitonitidy, kdy se infekce šíří z endometria vejcovody 

ascendentní cestou nebo z vaječníků. Zánět bývá součástí hlubokého pánevního 

zánětu. [2] 

2.2.5 Hluboký pánevní zánět 

Hluboký pánevní zánět bývá také označován jako pánevní zánětlivá nemoc − PID 

(z anglického termínu pelvic inflammatory disease). Podle rozsahu zánětu a stupně 

závažnosti rozlišujeme čtyři skupiny: 

 prostý zánět vejcovodu (salpingitis) nebo vaječníku (oophoritis), 

 tuboovariální zánět (adnexitis), 

 tuboovariální zánět (adnexitis) s příznaky zánětu pánevní pobřišnice 

(pelveperitonitis), 

 difúzní zánět peritonea (peritonitis diffusa). 

Příčinou zánětů vejcovodu je většinou ascendentní přestup ze zánětů děložního hrdla 

nebo děložního těla, případně přestup infekce z okolí (např. při apendicitidě). Při 

postižení povrchových vrstev vejcovodu může zánět přestoupit na vaječník. K infekci 

vnitřní tkáně vaječníku však dochází pouze při poškození vrstvy vaziva na povrchu 

vaječníku (např. při ovulaci), jinak zánět postihuje jen povrch a okolí vaječníku. 
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Společný zánět vejcovodu a vaječníku se nazývá adnexitida. Při přestupu infekce na 

peritoneum dojde k jeho zánětlivé reakci. V Douglasově prostoru se hromadí hnisavý 

výpotek a vzniká pelveoperitonitida. Pokud se infekce šíří i mimo pánev vzniká difúzní 

zánět peritonea. [2, 3, 4, 15] 

 

Ve většině případů jsou infekce v malé pánvi bakteriálního původu. Většinou se jedná 

o polymikrobiální původ. Nejčastěji se vyskytujícími mikroorganismy jsou zde 

Chlamydia trachomatis, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, Mycobacterium 

tuberculosis, Mycoplasma hominis a streptokoky či stafylokoky. V současné době jsou 

chlamydiové infekce 4−6krát častější než gonokokové. [2, 3, 4, 15] 

 

Příznaky jsou dány rozsahem a závažností zánětu. Počáteční fáze chlamydiových či 

gonokokových infekcí mohou být asymptomatické. U závažnějších zánětů se mohou 

objevit bolesti v podbřišku, časté nucení na močení, zimnice, nauzea, bledost, zvýšená 

únava až schvácenost. Dále se mohou objevovat výtok a poruchy menstruačního cyklu. 

[4, 15] 

 

Diagnóza se stanovuje na základě anamnézy, pohmatového gynekologického vyšetření 

a laboratorních výsledků. V některých případech se uplatňuje laparoskopie, která 

poskytuje přímou vizualizaci orgánů v malé pánvi a odběr materiálu ke kultivaci. 

Důležité je také vyloučit akutní apendicitidu a mimoděložní těhotenství. [4, 15] 

 

Léčba se provádí ambulantně antibiotiky (většinou se využívá kombinace antibiotik, 

která pokryje aerobní i anaerobní mikroorganismy), analgetiky, klidovým režimem 

a šetřící dietou. V případě vysoké teploty (nad 39°C), klinického nálezu na břiše či sepse 

je nutná hospitalizace pacientky. [4, 15] 

 

Prevence začíná již v dětském věku, kdy je nutné navodit správné hygienické návyky 

především v době menstruace. Sexuálně aktivní ženy by měly znát a dodržovat zásady 

sexuální hygieny. Vzhledem k tomu, že největším problémem je sexuální promiskuita, 
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je dobrou prevencí sexuální zdrženlivost, tedy nestřídat sexuální partnery. Důležitá je 

také včasná léčba výtoku. [4, 15] 

 

Při zánětlivém postižení vejcovodů mohou vznikat srůsty, které jsou příčnou obstrukce 

a tedy v případě oboustranného postižení i sterility. [3] 

2.3 Samoléčba gynekologických zánětů 

2.3.1 Volně prodejné přípravky k prevenci a léčbě gynekologických 

zánětů 

2.3.1.1 Antimykotika  

Antimykotika jsou látky zabraňující růstu mikroskopických hub. Působí fungistaticky až 

fungicidně. V gynekologii se upřednostňují tzv. specifická antimykotika, která působí na 

konkrétním místě metabolismu hub. Aplikují se buď ve formě vaginálních tablet či 

globulí, nebo ve formě krému. Krém se aplikuje vaginálně (pomocí aplikátoru) a rovněž 

na zevní rodidla jako doplnění vaginální aplikace. Krém je také vhodný pro léčbu 

partnera. Volně prodejná antimykotika dostupná v těchto vaginálních lékových 

formách jsou klotrimazol a ekonazol. Jedná se o imidazolová antimykotika, která mají 

široké spektrum antimykotického účinku. Ve formě masti je rovněž volně prodejné 

antimykotikum nystatin. Je to polyenové antimykotikum s fungistatickými až 

fungicidními účinky. Je možné jej použít na zevní rodidla společně s vaginální aplikací 

jiného antimykotika. [9, 12] 

2.3.1.1.1 Klotrimazol 

Klotrimazol je v této indikaci nejčastěji používanou účinnou látkou. Působí nejen proti 

kvasinkám, ale rovněž proti dermatofytům a aspergilám. Dále působí proti bičence 

poševní (Trichomonas vaginalis) a streptokokům a stafylokokům. Používá se k léčbě 

mykotických onemocnění kůže a sliznic. 

Indikace: Vulvovaginální kandidóza. 

Kontraindikace: Vzácná přecitlivělost na klotrimazol, aplikace v těhotenství (zvlášť 

v prvním trimestru) a v období kojení se doporučuje po předchozí konzultaci s lékařem, 

nepodává se dětem do 12 let. 
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Nežádoucí účinky: Vzácně se může vyskytnout pálení, svědění či zarudnutí v místě 

aplikace popřípadě alergická reakce. 

Dávkování: Vaginálně 100 mg denně 6 po sobě jdoucích dnů, nebo 200 mg denně 3 po 

sobě jdoucí dny, nebo jednorázová aplikace 500 mg. Na zevní rodidla se aplikuje 

v tenké vrstvě 1−3krát denně se současnou vaginální léčbou. 

Přípravky:  

 Clotrimazol AL® tbl. vag. (6x100mg, nebo 3x200mg), 

 Clotrimazol AL® 1% crm. vag., 

 Candibene® tbl. vag. (6x100mg, nebo 3x200mg), 

 Canesten® 1 tbl. vag. (1x500mg), 

 Canesten® 3 crm. vag. (2% crm.), 

 Canesten® 6 tbl. vag. (6x100mg), 

 Canesten® 6 crm. vag. (1% crm.), 

 Canesten Combi Pack® tbl. vag. + drm. crm. (tbl. 1x500mg + 1% crm.), 

 Jenamazol® 2% crm.vag. [7, 8, 9, 12, 16] 

2.3.1.1.2 Ekonazol 

Ekonazol působí proti kvasinkám, dermatofytům, aspergilám, streptokokům 

a stafylokokům. Používá se podobně jako klotrimazol k léčbě mykotických onemocnění 

kůže a sliznic. 

Indikace: Vulvovaginální kandidóza. 

Kontraindikace: Vzácná přecitlivělost na ekonazol, aplikace v těhotenství (zvlášť 

v prvním trimestru) a v období kojení se doporučuje po předchozí konzultaci s lékařem, 

nepodává se dětem do 16 let. 

Nežádoucí účinky: Vzácně se může vyskytnout pálení, svědění či zarudnutí v místě 

aplikace popřípadě alergická reakce. 

Dávkování: Vaginálně 50 mg denně 15 po sobě jdoucích dnů, nebo 150 mg denně 3 po 

sobě jdoucí dny. Na zevní rodidla se aplikuje v tenké vrstvě 1−3krát denně se 

současnou vaginální léčbou. 

Přípravky: 

 Gyno-pevaryl® 150 vag. sup. (3x150mg), 
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 Gyno-pevaryl® 150 combipack vag. glb. + drm. crm. (glb. 3x150mg + 1% crm.), 

 Gyno-pevaryl® 50 vag. sup. (15x50mg). [7, 8, 9, 12, 16] 

2.3.1.1.3 Nystatin 

Nystatin působí proti kvasinkám, aspergilám, trichomonádám a giardiím. Má nižší 

účinek než imidazolová antimykotika (asi 75−80 %). Lze jej použít v těhotenství 

a v období kojení, neboť se z místa aplikace nevstřebává.  

Indikace: Vulvovaginální kandidóza (doplňující léčba k vaginální aplikaci jiného 

antimykotika). 

Kontraindikace: Vzácná přecitlivělost na nystatin. Současná terapie klotrimazolem 

vede ke snížení účinku. Nedoporučuje se intravaginální aplikace v prvním trimestru 

těhotenství. 

Nežádoucí účinky: Vzácně se může vyskytnout podráždění v místě aplikace popřípadě 

alergická reakce. 

Dávkování: Mast se aplikuje jednou až několikrát denně na zevní rodidla. 

Přípravky: 

 Fungicidin Léčiva® ung. (100 000 m.j. v 1 g masti). [9, 12, 16] 

2.3.1.2 Antiseptika a antiflogistika 

Používají se především jako doplňková léčba nebo prevence recidiv. Tetraboritan sodný 

lze použít v prvním trimestru gravidity. Benzydamin bývá součástí běžné ženské 

hygieny. [12] 

2.3.1.2.1 Benzydamin 

Benzydamin má účinky protizánětlivé, analgetické, lokálně anestetické, antiseptické 

a antibakteriální. Působí proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím a plísním, 

ale zároveň nepůsobí proti laktobacilům. Zmírňuje zánětlivé projevy, snižuje množství 

výtoku a obnovuje poševní prostředí.  

Indikace: Lokální a doplňková léčba zánětů ženského pohlavního systému 

(vulvovaginitida, cervicitida), prevence recidiv. Lze použít jako součást běžné ženské 

hygieny a u dětí od 6 let k oplachům zevních pohlavních orgánů. 



25 

 

Kontraindikace: Přecitlivělost na benzydamin, aplikace v těhotenství a v období kojení 

se doporučuje po předchozí konzultaci s lékařem, nedoporučuje se kombinace 

s probiotiky. Podává se ženám a dívkám od 15 let. 

Nežádoucí účinky: Vzácně se může objevit podráždění, pálení či svědění v místě 

aplikace, popřípadě alergická reakce. 

Dávkování: Při akutní vulvovaginitidě se aplikuje 0,5 g (1 sáček) v 1 l převařené vody 

1−2krát denně. Při preventivním používání nebo používání jako součást běžné ženské 

hygieny se aplikuje 1 sáček cca 2krát týdně. Aplikace se provádí pomocí irigátoru. 

Přípravky: 

 Rosalgin® plv. sol. vag. (1 sáček = 0,5 g). [7, 8, 9, 12] 

2.3.1.2.2 Tetraboritan sodný (natrium tetraboricum) 

Tetraboritan sodný má mírné lokální antiseptické a především antimykotické účinky. 

Působí zejména proti kvasinkovým infekcím. Obnovuje přirozenou poševní mikroflóru. 

Používá se spíše jako pomocné léčivo. Lze jej použít v prvním trimestru těhotenství. 

Indikace: Vaginální kandidóza, prevence recidivy onemocnění v rizikových případech 

(např. systémová léčba antibiotiky). 

Kontraindikace: Přecitlivělost na tetraboritan sodný. Přípravek se nesmí užívat 

v období kojení. 

Nežádoucí účinky: Vzácně se může objevit pálení nebo svědění v místě aplikace. 

Dávkování: Vaginálně se aplikuje 600−1200 mg denně po dobu 6−10 dnů. 

Přípravky: 

 Globulus cum natrio tetraborico® 0,6 CSC glb. vag. [7, 8, 9, 12] 

2.3.1.3 Přípravky upravující poševní mikroflóru 

Jedná se o látky normalizující poševní bakteriální osídlení. Za normálních podmínek je 

v pochvě přítomna směs mikroorganismů, která je u každé ženy individuální a závisí na 

řadě zevních i vnitřních faktorů. Jednou z hlavních součástí poševní flóry jsou bakterie 

mléčného kvašení (bakterie rodu Lactobacillus), které fermentují glukózu a vytváří tak 

kyselinu mléčnou. Tím pomáhají snižovat pH poševního prostředí na hodnotu 3,8−4,2, 

což je hodnota fyziologická. Některé rovněž produkují peroxid vodíku a bakteriociny, 

což jsou sloučeniny bílkovinné povahy ničící patogenní bakterie, čímž společně 
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s udržením kyselého prostředí zabraňují růstu a množení patogenních mikroorganismů 

v pochvě. [7, 8, 9] 

 

Obnova přirozené poševní mikroflóry se doporučuje jako podpora léčby bakteriální 

infekce a dále k zabránění recidivy tohoto onemocnění.  Doporučuje se rovněž po 

ukončení celkové i místní léčby antibiotiky nebo chemoterapeutiky. U žen s opakujícími 

se záněty je vhodné podávat tyto přípravky preventivně po skončení menstruace, 

neboť menstruace a větší množství hlenu v období ovulace vytváří ideální podmínky 

pro vznik zánětu. [7, 8, 9] 

 

Obnova přirozené poševní mikroflóry je možná podáním bakterií rodu Lactobacillus, 

nebo aplikací samotné kyseliny mléčné či kyseliny askorbové. Existují rovněž přípravky, 

které kombinují bakterie rodu Lactobacillus a kyselinu mléčnou. [7, 8, 9] 

2.3.1.3.1 Lactobacillus sp. 

Bakterie rodu Lactobacillus pomáhají udržovat kyselé prostředí v pochvě a zabraňují 

tak růstu a množení patogenních mikroorganismů.  

Indikace: Prevence a léčba poševní dysmikrobie a chronických infekcí pochvy. 

Prevence recidivy vulvovaginitidy. Obnova přirozené poševní mikroflóry po ukončení 

léčby antibiotiky či chemoterapeutiky. 

Kontraindikace: Bez omezení. 

Nežádoucí účinky: Velmi vzácně se může objevit pálení či zarudnutí v místě aplikace. 

Dávkování: Ve formě vaginálních tobolek se aplikuje 1 tobolka denně 10−14 po sobě 

jdoucích dnů. Preventivně se aplikuje 1 tobolka 1−2krát týdně. 

Přípravky: 

 Fermalac vaginal® cps. dur. vag. 10, 

 Gynocaps® vaginální tobolky 14ks, 

 Maldion® 10 vaginálních kapslí, 

 Lactovag Imuna® 10 čípků, 

 Intim lakt R® krém, 

 Gyn-lact® krém. [7, 8, 9, 12] 
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2.3.1.3.2 Kyselina mléčná 

Kyselina mléčná vzniká v pochvě jako produkt bakterií mléčného kvašení, pomáhá 

udržovat kyselé prostředí a posiluje tak obranyschopnost proti infekcím. Samostatně 

se nachází v kosmetických přípravcích ve formě gelů a pěn pro intimní hygienu. 

V čípcích a gelech pro lokální použití se kombinuje s laktobacily či jinými složkami. 

Indikace: Běžná intimní hygiena, prevence vaginálních infekcí, zmírnění projevů 

slabších forem zánětů pochvy. 

Kontraindikace: Přecitlivělost na kyselinu mléčnou nebo jiné složky přípravku. 

Nežádoucí účinky: Nejsou známy. 

Dávkování: Individuální dle doporučení výrobce konkrétního přípravku. 

Přípravky: 

 Lady Pharma® kapsle s kyselinou mléčnou A/L, 

 Fytofontána® Gyntima vaginální čípky DEO 10ks, 

 Fytofontána® Gyntima Probiotica vaginální čípky FORTE 10ks, 

 Lactacyd® Femina Daily Wash 250ml, 

 Altermed® Intima-intim soap 200ml s dávkovačem. [7, 8, 9] 

2.3.1.3.3 Kyselina askorbová 

Kyselina askorbová obnovuje kyselé poševní prostředí a podporuje tak rozvoj přirozené 

poševní mikroflóry. Mechanismus účinku spočívá pouze ve snížení pH poševního 

prostředí. Po aplikaci není již potřeba další dodávání laktobacilů. Je možné ji používat 

i během těhotenství a v období kojení. 

Indikace: Prevence a léčba vaginálních dysmikrobií a bakteriálních vaginóz. 

Kontraindikace: Přecitlivělost na účinnou látku. 

Nežádoucí účinky: Nejsou známy. 

Dávkování: 1krát denně minimálně po dobu 6 dnů. 

Přípravky: 

 Feminella Vagi C® 6 vaginálních tablet, 

 Vitagyn C® – vaginální krém s kyselým pH 30g. [7, 8, 9, 12, 13] 
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2.3.1.4 Další parafarmaka a kosmetické přípravky k lokálnímu použití 

2.3.1.4.1 Čajovníkový olej (Tea Tree oil) 

Jedná se o esenciální olej z rostliny Malaleuca alternifolia. Má antiseptické a fungicidní 

účinky. Je účinný proti kvasinkovým i bakteriálním infekcím, udržuje příznivou vaginální 

vlhkost a správné pH poševního prostředí. Čajovníkový olej je obsažen v běžných 

kosmetických přípravcích pro intimní hygienu. 

Přípravek: 

 Tee Tree oil vaginal gel® (Dr. Müller). [7, 8, 9] 

2.3.1.4.2 Aloe vera 

Aloe vera má účinky bakteriostatické, fungicidní, hojivé a zklidňující a zároveň udržuje 

lehce kyselé pH (4,5−5,2). Přípravky obsahující extrakt z Aloe vera lze použít jak 

k optimalizaci poševní mikroflóry, tak ke každodenní intimní hygieně. 

Přípravky: 

 Multi-Gyn® gel, 

 Gyntima® intimní pěna. [7, 8] 

2.3.1.4.3 Extrakt z grapefruitového jadérka 

Extrakt z grapefruitového jadérka obsahuje bioflavonoidy, glykosid naringin, hesperidin 

a další látky. Má účinky dezinfekční, antiseptické, antibakteriální a fungicidní. 

Doporučuje se omývání zevních rodidel vodou s několika kapkami extraktu nebo 

zavedení poševního tampónu namočeného v roztoku. Nedoporučuje se používat 

extrakt neředěný. 

Přípravek: 

 Citrovital® kapky. [7, 8, 20] 

2.3.1.4.4 Kyselina hyaluronová 

Kyselina hyaluronová je schopna vázat na sebe vodu, čímž přispívá k hydrataci tkáně. 

Používá se tedy ke zvlhčení poševní sliznice při pálení a svědění způsobenými její 

suchostí. Navíc urychluje hojení zánětů na vaginální sliznici. V přípravcích se kombinuje 

s výtažky z Aloe vera a čajovníkovým olejem. 
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Přípravek: 

 Cicatridina® vaginální čípky. [7, 8] 

2.3.1.4.5 Extrakt z lopuchu většího 

Extrakt z kořene lopuchu většího se používá ke snížení rizika vzniku mykózy. Lze jej 

použít jako doplňkovou léčbu při vulvovaginitidě nebo jako součást běžné intimní 

hygieny např. po pohlavním styku nebo holení intimních partií. Vzhledem k nedostatku 

informací se nedoporučuje používání v těhotenství. 

Přípravek: 

 Saforelle® jemná čistící péče gel pro intimní hygienu. [7, 8, 18] 

2.3.1.5 Perorálně aplikované přípravky 

Kromě lokální vaginální aplikace nejrůznějších přípravků lze při recidivujících či 

chronických zánětech doplnit léčbu i perorálně aplikovanými přípravky. Do této 

skupiny můžeme zařadit perorální přípravky s obsahem bakterií rodu Lactobacillus, 

které posilují imunitní mechanismy a zvyšují obranyschopnost proti infekcím (např. 

přípravky Candilac® žvýkací tablety tbl.30, Candi Stop® cps.60, Lactocand® tbl.30). Dále 

sem můžeme zařadit přípravky s obsahem koncentrátu výtažků z grapefruitových 

jader, které jsou účinné především při kvasinkových infekcích a tedy i vaginálních 

mykózách (např. přípravek Rosamax®). [7, 8, 9] 

 

Při chronických a recidivujících mykózách je také dobré provést odkyselení a detoxikaci 

organismu a tedy zvýšit jeho obranyschopnost. K odkyselení organismu je možné 

použít specializované přípravky jako např. Rheuma-Basan® a k detoxikaci pak přípravky 

s řasou chlorella a zeleným ječmenem, přípravky s Aloe vera k vnitřnímu užití nebo 

aktivované dřevěné uhlí (přípravek Carbofit®). [7, 8] 

 

Další možností jsou bakteriální lyzáty, které řadíme mezi tzv. imunomodulační 

přípravky. Jedná se o látky obsahující neškodné částečky bakterií, které patří mezi 

původce dané infekce, nejsou schopné infekci vyvolat, ale naopak stimulují imunitní 

systém k tvorbě protilátek proti dané infekci. Při recidivujících či chronických 



30 

 

vaginálních mykózách a bakteriálních vaginózách lze použít např. přípravky Candivac® 

cps.30 nebo FemiVaxium® Neo tob.30. [7, 8, 9] 

 

Další vhodnou doplňkovou léčbou je systémová enzymoterapie. Ta je založena na 

perorální aplikaci proteolytických enzymů (pankreatin, trypsin, chymotrypsin, lipáza, 

amyláza, bromelain a papain), které se po podání vstřebávají a mají imunomodulační 

účinky. Mají příznivý účinek u chronických a recidivujících zánětů mimo jiné v oblasti 

pohlavního ústrojí. Používají se i jako podpůrná léčba při podávání antibiotik, neboť 

zlepšují průnik antibiotik do cílových tkání. 

Přípravky: 

 Wobenzym® por. tbl. ent. − dávkování 3krát 5 tbl., nebo 2krát 8 tbl. denně jako 

podpůrná léčba při gynekologických zánětech, v podávání je dobré pokračovat 

po několik týdnů přičemž je možné dávku postupně snižovat, minimální 

udržovací dávka je 9 tbl. denně, 

 Phlogenzym® por. tbl. flm. – dávkování 3krát 3 tbl. až 4krát 3 tbl. denně při 

akutních zánětech, běžná terapeutická dávka je 3krát 2 tbl. denně. [7, 8, 9] 

2.3.2 Režimová opatření při prevenci a léčbě gynekologických zánětů 

Při léčbě akutního zánětu a především u chronických a recidivujících zánětů by měla 

být součástí léčby i vhodná režimová opatření. [22] 

2.3.2.1 Hygiena 

Nutná je dostatečná hygiena, ale zároveň není vhodná hygiena nadměrná, která by 

mohla způsobit narušení přirozené poševní mikroflóry.  Není dobré používat zásadité 

a parfémované kosmetické přípravky (mýdla, poševní tampóny či vložky). Doporučují 

se speciální přípravky určené pro intimní hygienu, které nenarušují pH poševního 

prostředí. Nejlepší je však mýt se pouze vodou. Po každém koupání či sprchování je 

dobré se pečlivě osušit, aby se předešlo zapaření intimních partií. Po použití toalety by 

se žena měla otírat vždy směrem od pochvy ke konečníku, aby se zabránilo přenosu 

bakterií z konečníku do pochvy. Dostatečná hygiena je nutná i v období menstruace, 

kdy je také důležité časté vyměňování tampónů či vložek. [19, 21, 22] 
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2.3.2.2 Dietní opatření 

Obecně není dobrá nevyvážená strava. Ženy by se měly vyvarovat nadměrné 

konzumaci cukru, kořeněných jídel, vepřového masa a tučných uzenin. Naopak vhodná 

je konzumace zeleniny v syrovém či dušeném stavu a mléčných výrobků především 

přírodních jogurtů, kefírů a sýrů. Důležitý je také dostatečný pitný režim. [22, 23, 25] 

2.3.2.3 Oblékání a spodní prádlo 

Není vhodné nošení neprodyšného spodního prádla z umělých vláken. Doporučuje se 

pouze vzdušné bavlněné spodní prádlo. Dále není dobré nosit jakékoliv těsné oblečení, 

ve kterém hrozí zapaření, a to především v období menstruace. Při akutních obtížích je 

vhodná zvýšená péče o spodní prádlo, doporučuje se klasické vyvařování spodního 

prádla. [21, 22, 23] 

2.3.2.4 Pohlavní styk a sexuální hygiena 

Při akutním zánětu by k pohlavnímu styku nemělo docházet vůbec. Prevencí 

chronických a recidivujících zánětů je pak dodržování správné sexuální hygieny. Při 

střídání pohlavního styku do konečníku a do pochvy je nutné dodržet tzv. správné 

pořadí (nejprve do pochvy, poté do konečníku). Velmi nebezpečná je sexuální 

promiskuita. [21, 22, 24, 25] 

2.3.2.5 Léčba partnera 

Vždy když se žena léčí s gynekologickými obtížemi, měl by být léčen i její sexuální 

partner, neboť muži mohou být často přenašeči infekce, přestože se u nich neprojeví 

žádné příznaky. [22] 

2.3.2.6 Další režimová opatření 

Při chronických a recidivujících zánětech je vhodné posilovat imunitní systém 

organismu, vyvarovat se stresu a stresovým situacím a dodržovat dostatečnou délku 

spánku. [22, 24] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

3.1 Dotazníkové šetření 

Jako výzkumný nástroj pro provedení praktické části své absolventské práce jsem 

zvolila dotazníkové šetření. Dotazník se skládal z 19 otázek s otevřenými i uzavřenými 

odpověďmi. Dotazníkové šetření probíhalo anonymně. Dotazníky jsem rozdávala 

v tištěné i v elektronické podobě. V tištěné podobě to bylo v lékárně ve Frýdlantě, kde 

pracuji, v lékárně v Novém Městě pod Smrkem, kde jsem byla na praxi, a na oddělení 

gynekologie v nemocnici ve Frýdlantě. Tištěnou verzi dotazníku lze nalézt v příloze č. 1. 

3.2 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

Z celkového počtu cca 130 rozdaných dotazníků jsem zpět obdržela 89. 35 v tištěné 

podobě (z cca 50 rozdaných) a 54 v elektronické podobě (z cca 80 rozeslaných). 

Celková návratnost dotazníku tedy činí cca 68 %, což považuji za dostačující. 

3.2.1 Věk respondentek 

Nejprve jsem zjišťovala věk respondentek. Ženy jsem rozdělila do třech věkových 

kategorií. Do 25 let jsou mladé dívky, které většinou ještě nemají děti. 26 až 49 let jsou 

ženy ve středním věku. Nad 50 let jsou ženy většinou již v období menopauzy. Největší 

zastoupení měly ženy ve středním věku (46 respondentek), poté mladé ženy do 25 let 

(31 respondentek) a nejméně pak ženy nad 50 let (12 respondentek). 

 

                              Graf č.1                                                 [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 
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3.2.2 Jak často ženy navštěvují gynekologa 

V druhé otázce jsem se žen ptala, jak často navštěvují svého gynekologa. Respondentky 

jsem opět rozdělila do několika skupin. 49 žen uvedlo, že svého gynekologa navštěvují 

1x za rok, 27 žen pak 2x za rok, 3 ženy z průzkumu navštěvují svého lékaře 3x ročně 

a 2 ženy uvedly dokonce 4x ročně. 6 žen se přiznalo, že gynekologa nenavštěvují vůbec. 

 

                              Graf č. 2                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.3 Antikoncepce 

V další otázce mě zajímalo, zda ženy používají nějaký typ antikoncepce a pokud ano 

jaký typ. 38 žen uvedlo, že nepoužívá žádný typ antikoncepce, a přibližně stejný počet 

(36 žen) používá hormonální antikoncepci v tabletách. V průzkumu se rovněž objevilo 

6 žen používajících bariérovou antikoncepci, 8 žen používajících nitroděložní 

antikoncepční tělísko a 1 žena, která využívá injekční formu antikoncepce. 

 

                              Graf č. 3                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 
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3.2.4 Chronická onemocnění 

Čtvrtou otázkou jsem zjišťovala, zda mají respondentky nějaké chronické onemocnění. 

Většina žen (73 respondentek) se s žádným onemocněním neléčí. Mezi ostatními 

ženami se objevila kardiovaskulární onemocnění (6 respondentek), onemocnění štítné 

žlázy (5 respondentek), panická porucha (2 respondentky), GERD (onemocnění 

z gastroezofageálního refluxu, 1 respondentka), astma bronchiale (1 respondentka), 

diabetes mellitus (1 respondentka) a autoimunitní onemocnění (1 respondentka). 

 

                              Graf č. 4                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.5 Pravidelné užívání léků 

V páté otázce jsem se respondentek ptala, zda užívají pravidelně nějaké léky. Většina 

z dotazovaných žen (73 respondentek) odpověděla, že pravidelně žádné léky neužívá. 

Ostatní ženy pak uvedly substituci hormonů štítné žlázy (5 respondentek), 

antihypertenziva (5 respondentek), PPI (inhibitory protonové pumpy, 2 respondentky), 

SSRI (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu, 2 respondentky), 

kortikoidy (1 respondentka), analgetika (1 respondentka), statiny (1 respondentka) 

a antialergika (1 respondentka). 
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                              Graf č. 5                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.6 Gynekologický zánět a jeho příznaky 

V další otázce jsem se žen ptala, zda měly někdy gynekologický zánět a pokud ano, 

které konkrétní příznaky se u nich objevily. 62 % (55 žen) uvedlo, že někdy v minulosti 

gynekologický zánět prodělaly, 38 % (34 žen) uvedlo, že nikdy gynekologický zánět 

neměly. 

 

                              Graf č. 6                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

Jako nejčastější příznaky zánětu uvedly ženy výtok a svědění či pálení zevních rodidel 

(obojí uvedlo vždy 41 respondentek). Dále 7 respondentek uvedlo zarudnutí poševní 

sliznice a 7 suchost poševní sliznice. V jednom případě se objevil zápach a v jednom 

případě vřed na zevních rodidlech. Většina respondentek uvedla, že se u nich objevily 

současně alespoň dva příznaky. 
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Graf č. 7                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.7 Lékař či samoléčba 

V sedmé otázce jsem se respondentek ptala, zda při výskytu zánětu navštívily lékaře, 

nebo zda zvolily nejprve samoléčbu, a pokud zvolily samoléčbu, jak následně 

postupovaly. 71 % (39 žen) navštívilo svého lékaře a 29 % (16 žen) zvolilo samoléčbu. 

 

Graf č. 8                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

Žen, které uvedly samoléčbu, jsem se ptala, jak při ní postupovaly. Většina žen 

(11 respondentek) uvedla, že si diagnózu a terapii našly samy a do lékárny šly již pro 

konkrétní léčivý přípravek. Ostatní ženy uvedly, že si terapii našly samy a do lékárny se 

šly poradit ohledně konkrétního léčivého přípravku (2 respondentky), nebo že se do 

lékárny šly poradit ohledně diagnózy i terapie (3 respondentky). 
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Graf č. 9                                                [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.8 Zdroje informací 

V další otázce mě zajímalo, kde respondentky, které zvolily samoléčbu, hledaly 

informace ohledně diagnózy popřípadě terapie. Jako nejčastější zdroj informací 

uváděly ženy internet (9 respondentek), v průzkumu se dále objevila lékárna 

(4 respondentky) a odborná literatura (2 respondentky). 3 ženy pak uvedly, že se radily 

s jinou ženou, která již podobné obtíže měla. 

 

Graf č. 10                                              [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.9 Léčivé přípravky 

Žen, které zvolily samoléčbu, jsem se dále ptala, jaký konkrétní léčivý přípravek při 

samoléčbě použily. V průzkumu se nejčastěji objevil Canesten® vaginální krém 

(5 respondentek) a hned za ním Gyno-pevaryl® vaginální čípky (3 respondentky). Dále 

vždy po dvou respondentkách Canesten® vaginální tablety, Clotrimazol AL® vaginální 

tablety a Jenamazol® vaginální krém a poté vždy po jedné respondentce Candibene® 
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vaginální tablety, Rosalgin® výplach a Ichtoxyl® mast. Jedna žena pak uvedla, že použila 

Celaskon® 100 mg tablety jako vaginální tablety a jedna žena uvedla sprchový gel pro 

intimní hygienu, ale neuvedla konkrétní značku. 

 

Graf č. 11                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.10 Délka samoléčby 

V desáté otázce jsem zjišťovala, jak dlouho samoléčba u respondentek trvala. 

4 respondentky uvedly 3 dny, 3 respondentky 5 dní, 6 respondentek 7 dní, 

1 respondentka 10 dní a 2 respondentky 14 dní. Průměrně tedy samoléčba trvala cca 

1 týden. 

 

Graf č. 12                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.11 Úspěšnost samoléčby 

Dále jsem se ptala, zda byla samoléčba u respondentek úspěšná, nebo zda musely 

stejně navštívit lékaře. Téměř u všech respondentek byla samoléčba úspěšná. Pouze 

jedna žena uvedla, že u ní byla samoléčba neúspěšná a navštívila tedy gynekologa. 
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Graf č. 13                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.12 Kolikrát ženy využily samoléčbu 

V další otázce mě zajímalo, kolikrát již dotazované ženy samoléčbu použily. 

5 respondentek uvedlo jednou, 3 respondentky dvakrát, 4 respondentky třikrát, 

2 respondentky pětkrát, 1 respondentka šestkrát a 1 respondentka dokonce desetkrát. 

Průměrně tedy použily ženy samoléčbu cca třikrát. 

 

Graf č. 14                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.13 Recidiva 

Dále jsem zjišťovala, zda se u žen objevila recidiva zánětu, a to jak po samoléčbě, tak 

po léčbě lékařem, a pokud ano, jak ženy poté postupovaly. U 67 % (37 žen) se recidiva 

neobjevila, u 33 % (18 žen) se recidiva objevila. 
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Graf č. 15                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

Z respondentek, které odpověděly, že se u nich objevila recidiva, uvedly 2 z nich, že to 

bylo po samoléčbě a poté zvolily znovu samoléčbu. U 4 respondentek se recidiva 

objevila také po samoléčbě, ale tentokrát již navštívily lékaře. U 7 žen to bylo po léčbě 

lékařem a znovu navštívily lékaře a u 5 to bylo také po léčbě lékařem, ale tentokrát 

zvolily samoléčbu. 

 

Graf č. 16                                              [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.14 Režimová opatření 

V další otázce jsem se respondentek ptala, jaká režimová opatření zvolily během léčby. 

Téměř všechny ženy (41 respondentek) uvedly, že při léčbě dodržovaly sexuální 

abstinenci. Druhým nejčastějším režimovým opatřením byla vhodná intimní hygiena 

(20 respondentek), poté vhodné oblékání (18 respondentek) a dietní opatření 

(10 respondentek). 4 respondentky uvedly, že nedodržovaly žádná režimová opatření 

a 1 respondentka uvedla použití prezervativu při nedodržení sexuální abstinence. 
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Graf č. 17                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.15 Doba dodržování režimových opatření 

Dále jsem zjišťovala, jak dlouho respondentky dodržovaly výše uvedená režimová 

opatření. Nejčastější odpovědí byl 1 týden (27 respondentek), 5 respondentek uvedlo 

14 dní, po 3 respondentkách 10 dní a 4 týdny, 2 respondentky 5 dní a po jedné 

respondentce 3 dny a 6 měsíců. 9 z dotazovaných žen pak uvedlo, že režimová opatření 

dodržují neustále. 

 

Graf č. 18                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.16 Režimová opatření jako prevence recidivy zánětu 

V další otázce jsem se ptala, zda respondentky dodržují nějaká režimová opatření jako 

prevenci recidivy zánětu. Na tuto otázku odpovědělo 85 % (47 žen) kladně a 15 % 

(8 žen) záporně. 
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Graf č. 19                                             [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.17 Přeléčení sexuálního partnera 

V této otázce jsem zjišťovala, zda respondentky doporučily přeléčení také svému 

sexuálnímu partnerovi, a pokud ano, zda se partner opravdu přeléčil. Nejčastěji ženy 

uváděly, že přeléčení svému partnerovi doporučily a jejich partner se přeléčil 

(27 respondentek). 4 respondentky přeléčení doporučily, ale partner se nepřeléčil. 

13 respondentek pak přeléčení partnerovi nedoporučily. 11 z dotazovaných žen v té 

době sexuálního partnera neměly. 

 

Graf č. 20                                              [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.18 Volně prodejné přípravky jako prevence recidivy zánětu 

V předposlední otázce jsem se ptala, zda ženy používají nějaké volně prodejné 

přípravky jako prevenci recidivy zánětu. Více než polovina žen (30 respondentek) 

odpověděla, že žádné takové přípravky nepoužívá. Ostatní dotazované ženy používají 

nejčastěji kosmetické přípravky pro intimní hygienu (18 respondentek), přípravky 
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upravující poševní mikroflóru (probiotické čípky, 5 respondentek), výplachy 

s dezinfekčním účinkem (4 respondentky) a perorálně užívané přípravky 

(4 respondentky). Jedna z dotazovaných pak uvedla, že použila systémovou 

enzymoterapii. 

 

Graf č. 21                                              [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 

3.2.19 Zánět ve specifickém období života 

V poslední otázce mě zajímalo, zda se u respondentek objevil zánět v nějakém 

specifickém období života. Více než polovina žen odpověděla, že u nich období, kdy 

měly zánět, nebylo ničím specifické (37 respondentek). V průzkumu se ale rovněž 

objevily období zvýšeného stresu (9 respondentek), těhotenství (8 respondentek) 

a menstruace (2 respondentky). Jedna žena pak uvedla období dovolené u moře 

a jedna žena uvedla, že měla zánět při nevěře partnera. 

 

Graf č. 22                                              [Zdroj: Vlastní dotazníkové šetření] 
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4 DISKUSE 

Při zpracovávání teoretické části své práce jsem narazila na nepřeberné množství 

literárních i jiných zdrojů, což mě v podstatě nepřekvapilo, protože daná problematika 

je vcelku rozšířená. Faktické informace uváděné v jednotlivých zdrojích se v ničem 

zásadním nelišily. Jednotliví autoři se většinou ve svých názorech nerozcházeli. 

Informace v použitých zdrojích byly přehledně uspořádány, takže jsem s porozuměním 

neměla větší problémy. K teoretické části, a sice ke kapitole o přípravcích určených 

k prevenci a léčbě gynekologických zánětů, musím poznamenat, že v přehledu 

jednotlivých přípravků se zdaleka nenacházejí všechny na trhu dostupné, neboť jsem 

práci nechtěla zbytečně prodlužovat výčtem jednotlivých obchodních názvů, ale chtěla 

jsem především zmínit důležité léčivé látky a možnosti jejich použití. 

 

Při zpracovávání praktické části jsem zvolila jako výzkumný nástroj dotazníkovou 

metodu. Celkem jsem rozdala cca 130 dotazníků a zpět se mi vrátilo 89 vyplněných, což 

mě překvapilo. Předpokládala jsem totiž, že vzhledem k intimnosti tématu se budu 

potýkat spíše s neochotou k vyplňování. 

 

Hlavním cílem mé práce bylo zmapovat přístup žen k samoléčbě gynekologických 

zánětů. Myslela jsem si, že ženy budou samoléčbu upřednostňovat, ovšem z výzkumu 

vyplynulo, že pouze bez mála třetina žen zvolila právě samoléčbu (viz graf č. 8). To 

považuji za příznivý výsledek, jelikož přestože se na trhu nachází velké množství 

účinných volně prodejných přípravků k léčbě těchto zánětů, je návštěva lékaře vždy 

lepší, neboť může odhalit i vážnější onemocnění, které může vypadat zprvu banálně. 

U žen preferujících samoléčbu mě dále zajímalo, jak k ní přistupují. To že jako hlavní 

zdroj informací o diagnóze a terapii zvolily internet (viz graf č. 10) není překvapivé. 

Zajímavé ovšem je, že samoléčba byla bez jedné respondentky vždy úspěšná (viz graf 

č. 13) a když jsem se zajímala o výskyt recidivy zánětu, uvedla více než polovina 

respondentek, že se u nich recidiva objevila po léčbě lékařem (viz graf č. 16). Znamená 

to tedy, že samoléčba nemusí být nutně příčinou recidivy zánětu, ale naopak je-li 

správně stanovena diagnóza a terapie, může být samoléčba úspěšná.  
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Jako velmi důležitou součást léčby gynekologických zánětů považuji rovněž režimová 

opatření, proto jsem se jim věnovala jak v teoretické, tak v praktické části práce. 

V dotazníkovém šetření mě zajímalo, jaká režimová opatření ženy při léčby zvolily. 

Pouze 4 respondentky uvedly, že nepoužily žádná režimová opatření (viz graf č. 17). 

Jako samozřejmost jsem však považovala sexuální abstinenci během léčby, tu ovšem 

neuvedlo 14 žen z průzkumu. Když vezmu v úvahu informace z otázky týkající se 

přeléčení partnera (graf č. 20), tak 11 respondentek v době léčby partnera neměly, 

z čehož vyplývá, že minimálně 3 ženy, přestože měly sexuálního partnera, nezvolily 

jako režimové opatření sexuální abstinenci. Vzhledem k celkovému počtu 

respondentek není tento výsledek zásadní, ale za povšimnutí jistě stojí. V další části 

dotazníku mě vcelku potěšily odpovědi na otázku týkající se přeléčení partnera (viz graf 

č. 20). Téměř všichni muži, kterým bylo přeléčení doporučeno, tak totiž učinili. 

 

V průzkumu jsem také zjišťovala obecné informace o ženách, které by mohly mít vliv na 

častější výskyt zánětu a recidiv. Zajímalo mě především, zda respondentky užívají 

nějaký typ antikoncepce nebo nějaké jiné léky, zda mají nějaké chronické onemocnění 

nebo zda se u nich objevil zánět v nějakém specifickém období života. Vzhledem 

k tomu, že u všech těchto otázek převažovaly negativní odpovědi (viz graf č. 3, 4, 5, 

a 22), nepovažuji tyto skutečnosti za hlavní příčiny zánětů či jejich recidiv. Ačkoliv 

několik respondentek uvedlo častější výskyt zánětu v období těhotenství nebo 

zvýšeného stresu (viz graf č. 22). 
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ZÁVĚR 

V teoretické části své absolventské práce jsem se zabývala anatomií a patologií 

ženského pohlavního systému. Co se týče anatomie a fyziologie, zmínila jsem základní 

informace o zevních a vnitřních ženských pohlavních orgánech. V patologii jsem se pak 

zabývala záněty ženského pohlavního systému, které jsem rozdělila podle místa vzniku 

a uvedla jsem jejich základní příčiny, příznaky, diagnózu a terapii. Dále jsem řešila volně 

prodejné přípravky k prevenci a léčbě gynekologických zánětů. Ty jsem rozdělila podle 

lékových skupina a dále podle jednotlivých účinných látek. V poslední části jsem se pak 

věnovala režimovým opatřením při prevenci a léčbě gynekologických zánětů. 

 

V praktické části jsem k dosažení cíle práce zvolila jako výzkumný nástroj dotazníkovou 

metodu. V dotazníku mě nejprve zajímaly obecné informace jako je věk respondentek 

či jak často navštěvují svého gynekologa. Dále zda užívají nějaký typ antikoncepce či 

jiné léky a zda mají nějaké chronické onemocnění. V další části jsem se dotazovala, zda 

se u respondentek někdy objevily příznaky odpovídající gynekologickému zánětu, 

pokud ano, které konkrétní příznaky a jak je řešily. U žen, které uvedly samoléčbu, 

jsem se zajímala o její provedení, délku a úspěšnost. V poslední části jsem se 

respondentek ptala na použitá režimová opatření při léčbě, na přeléčení partnera, 

a zda se u nich zánět objevil v nějakém specifickém období života. Provedením 

a vyhodnocením dotazníkového šetření byl cíl práce splněn. 

 

Gynekologické záněty a obecně gynekologické obtíže jsou, byly a budou vždy tématem, 

o kterém se ženám nechce příliš hovořit. Podle mého průzkumu jsou ale ženy poctivé 

a ve většině případů navštíví při výskytu těchto obtíží lékaře, nebo případně zvolí 

samoléčbu, a jak také vyplývá z mého průzkumu, ve většině případů úspěšnou. Jsem 

tedy ráda, že ženy překonávají pocity studu a nezanedbávají své zdraví. 

 

Při psaní mé práce jsem narazila na nepřeberné množství volně prodejných 

gynekologických přípravků, proto by práce zabývající se pouze těmito přípravky mohla 

být další možností zpracování tohoto tématu. 
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RESUMÉ 

Zusammenfassung 

Selbstbehandlung der gynäkologischen Entzündungen 

 

Das Thema der vorliegenden Abschlussarbeit lautet „Selbstbehandlung der 

gynäkologischen Entzündungen“. Dieses Thema ist ohne Zweifel aktuell, denn heute 

erhöht die Tendenz der Selbstbehandlung. Das ist auch der Hauptgrund, warum dieses 

Thema gewählt wurde. Das Ziel der Abschlussarbeit ist es, die Stellungnahme der 

Frauen zur Selbstbehandlung der gynäkologischen Entzündungen festzustellen.  Die 

Forschungsmethode für die Erfüllung dieses Ziels ist die Fragebogenermittlung. 

 

Im theoretischen Teil werden Anatomie, Physiologie und Pathologie des weiblichen 

Fortpflanzungssystems beschrieben. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich vor allem 

mit den Entzündungen des weiblichen Fortpflanzungssystems, und zwar mit den 

Ursachen, den Symptomen, der Diagnose und der Behandlung der gynäkologischen 

Entzündungen. Zu den häufigsten Symptomen der gynäkologischen Entzündungen 

gehören Ausfluss, Jucken und Brennen der Genitalien und Trockenheit und Rötung der 

Schleimhaut der Scheide. Der nächste Teil beschreibt die frei verkäuflichen Mittel zur 

Prävention und Behandlung der gynäkologischen Entzündungen, sowie auch die 

regelrechte Maßnahmen bei der Prävention und Behandlung der gynäkologischen 

Entzündungen. Es gibt genug Literatur zu diesem Thema und die Literatur ist ganz 

verständlich. 

 

Im praktischen Teil finden sich die bearbeiteten Daten aus dem Fragebogen. Aus dem 

Fragebogen ist ersichtlich, dass einundsiebzig Prozent der Frauen der ärztlichen 

Behandlung den Vorzug geben. Dieses Ergebnis ist überraschend, aber es ist gut, dass 

die Frauen diese Behandlung bevorzugen, denn der Arzt kann eventuelle schwerere 

Erkrankung entdecken. Die anderen Frauen wählten die Selbstbehandlung. Es ist auch 

überraschend, dass die Selbstbehandlung bei diesen Frauen fast immer erfolgreich 

war. 
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Es gibt eine große Menge von frei verkäuflichen Mitteln zur Prävention und 

Behandlung der gynäkologischen Entzündungen. Es bietet sich die Möglichkeit, eine 

andere Arbeit nur über diese Mittel aufzuarbeiten. 

 

Stichworte: Selbstbehandlung  − gynäkologische Entzündungen – Entzündung der 

Scheide − Ausfluss − Jucken und Brennen der Genitalien − frei verkäufliche Mittel 
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1 − Dotazník 

Dobrý den. Jsem studentkou 3. ročníku oboru Diplomovaný farmaceutický asistent a 

tímto bych Vás chtěla požádat o vyplnění krátkého dotazníku, který bude sloužit jako 

podklad k praktické části mé absolventské práce na téma Samoléčba gynekologických 

zánětů. Dotazník je anonymní. Předem děkuji za Váš čas. Liana Kubátová 

 

1. Kolik je Vám let? __________ 

2. Jak často navštěvujete svého gynekologa? __________ 

3. Používáte nějaký typ antikoncepce? Pokud ano, uveďte jaký. 

a) nepoužívám 

b) hormonální antikoncepce (tablety) 

c) bariérová antikoncepce (prezervativ) 

d) nitroděložní antikoncepční tělísko 

e) jiný, uveďte jaký ____________________ 

4. Léčíte se s nějakým chronickým onemocněním? Pokud ano, uveďte s jakým. 

a) neléčím 

b) diabetes mellitus 

c) anémie 

d) autoimunitní onemocnění 

e) hormonální onemocnění (např. porucha funkce štítné žlázy) 

f) s jiným, uveďte s jakým ____________________ 

5. Užíváte pravidelně nějaké léky (kromě antikoncepce)? Pokud ano, uveďte jaké. 

a) neužívám 

b) kortikoidy 

c) imunosupresiva 

d) jiné, uveďte jaké  ____________________ 

6. Měla jste někdy gynekologický zánět? Pokud ano, které konkrétní příznaky se u 

Vás objevily? 

a) neměla (dále, prosím, nepokračujte ve vyplňování) 

b) výtok 



 

 

c)  svědění či pálení zevních rodidel 

d) zarudnutí poševní sliznice 

e) suchost poševní sliznice 

f) jiné, uveďte jaké  ____________________ 

7. Jak jste postupovala při léčbě výše uvedených příznaků? 

a) navštívila jsem svého gynekologa (pokračujte, prosím, otázkou číslo 13) 

b) ohledně diagnózy a terapie jsem se šla poradit do lékárny 

c) diagnózu jsem si našla sama, do lékárny jsem se šla poradit pouze ohledně 

konkrétního léčivého přípravku 

d) diagnózu i terapii jsem si našla sama, do lékárny jsem šla již pro konkrétní 

léčivý přípravek 

e) jiné, uveďte  ____________________ 

8. Pokud jste zvolila samoléčbu, kde jste hledala informace ohledně diagnózy 

(popřípadě terapie)? 

a) v lékárně (oddělení volného prodeje) 

b) na internetu 

c) v odborné literatuře 

d) radila jsem se s ženou, která již podobné obtíže měla 

e) jinde, uveďte kde ____________________ 

9. Který konkrétní přípravek či přípravky jste použila k samoléčbě (uveďte název a 

lékovou formu, např. Canesten® krém)? 

_________________________________ 

10.  Jak dlouho u Vás samoléčba trvala? __________ 

11.  Byla u Vás samoléčba úspěšná, nebo jste musela následně stejně k lékaři? 

a) samoléčba byla úspěšná, k lékaři jsem nemusela 

b) samoléčba byla neúspěšná, zvolila jsem jiný druh samoléčby (jiný přípravek) 

c) samoléčba byla neúspěšná, navštívila jsem svého lékaře 

12. Kolikrát jste již tedy samoléčbu použila? __________ 

13.  Objevila se u Vás po samoléčbě nebo léčbě lékařem recidiva? Pokud ano, jak 

jste dále postupovala? 

a) recidiva se neobjevila 



 

 

b) recidiva se objevila po samoléčbě, zvolila jsem znovu samoléčbu 

c) recidiva se objevila po samoléčbě, tentokrát jsem již navštívila lékaře 

d) recidiva se objevila po léčbě lékařem, navštívila jsem znovu lékaře 

e) jiné, uveďte  ____________________ 

14. Zvolila jste nějaká režimová opatření během léčby? Pokud ano, uveďte jaká? 

a) nezvolila 

b) správná intimní hygiena 

c) dietní opatření 

d) vhodné oblékání 

e) sexuální abstinence během léčby 

f) jiná, uveďte jaká ____________________ 

15. Jak dlouho jste dodržovala výše uvedená režimová opatření? __________ 

16. Dodržujete alespoň některá režimová opatření i preventivně po vyléčení 

zánětu?  

a) ano 

b) ne 

17. Doporučila jste přeléčení také svému sexuálnímu partnerovi? 

a) v té době jsem sexuálního partnera neměla 

b) ano, ale partner se nepřeléčil 

c) ano, partner se přeléčil 

d) ne, nenapadlo mě to 

18. Používáte po vymizení obtíží nějaké přípravky jako prevenci recidivy? Pokud 

ano, uveďte jaké? 

a) nepoužívám 

b) výplachy s dezinfekčním účinkem 

c) přípravky upravující poševní mikroflóru (probiotické čípky) 

d) kosmetické přípravky určené pro intimní hygienu (intimní gely či pěny) 

e) perorálně (ústy) aplikované přípravky (kromě systémové enzymoterapie) 

f) systémová enzymoterapie (např. přípravek Wobenzym®) 

g) jiné, uveďte jaké ____________________ 



 

 

19. Objevil se u Vás zánět či jeho recidiva v některém specifickém období života? 

a) období nebylo ničím specifické 

b) v těhotenství 

c) v období zvýšeného stresu 

d) po přechodu 

e) jiné, uveďte jaké? ____________________ 
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