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Pošva – možnosti jej využitia v liečbe a prevencii
Doc. MUDr. Alexandra Krištúfková, PhD. 
1. Gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UNB, Antolská 11, Bratisalva

Pošva je výrazne prekrveným orgánom, pošvová sliznica sa svojou sekréciou podieľa 
na tvorbe správnej pošvovej mikroflóry, vďaka adekvátnej lubrikácii skvalitňuje 
pohlavný styk a zlepšuje sexuálne prežívanie. Okrem sekrečných sú dôležité aj 
absorbčné schopnosti pošvovej sliznice, čo viedlo k odhaľovaniu možností podania 
liekov vaginálnou cestou. Vaginálne podanie sa využíva najmä k lokálnej liečbe zápalov 
a k zlepšeniu vaginálnej mikroflóry. Hormonálna liečba aplikovaná vaginálne zlepšuje 
prejavy urogenitálnej atrofie. Využívanou a medzi pacientkami pomerne obľúbenou 
je kombinovaná hormonálna antikoncepcia vo forme vaginálnych krúžkov. Lubrikanty 
možno tiež vďaka niektorým prísadám považovať za „liečivé“, pretože okrem 
zvlhčenia pošvy počas pohlavného styku môžu mať rôzne iné benefity (podpora 
plodnosti alebo naopak kontracepcia, zlepšenie a regenerácia pošvovej sliznice). 
Využitie spermicídnych gélov ako formy kontracepcie tiež prebehlo zmenami  
a aktuálne sú dostupné gély pôsobiace nielen spermicídne, ale aj preventívne proti 
prenosu niektorých sexuálne prenosných infekcií. Aktuálne asi najpozoruhodnejšou 
je WHO odporúčaná možnosť prevencie HIV vďaka vaginálnemu krúžku s obsahom 
antiretrovirotík. Prednáška prinesie komplexný prehľad aktuálnych možností  
a pohľadov na využitie vaginálnej cesty podania rôznych preparátov. 

Hormonálna liečba v menežmente  
postmenopauzálnej osteoporózy
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Hormonálna liečba v menopauze (MHT – Menopausal Hormonal Therapy) bola 
niekoľko desaťročí používaná na prevenciu a liečbu postmenopauzálnej osteoporózy. 
Po prvých správach WHI (Women´s Health Initiative) publikovaných v roku 2002 však 
vzrástli v spoločnosti otázky ohľadne bezpečnosti MHT. Predkladám historický pohľad 
na problematiku, hodnotenie randomizovanej kontrolovanej štúdie WHI ako dôkaz 
prvej kategórie, systematický prehľad metaanalýz a sumarizujem dôkazy o účinnosti 
a bezpečnosti MHT v menežmente postmenopauzálnej osteoporózy. Diskutujem aj 
názory na začiatok MHT, identifikáciu najvhodnejších kandidátok na liečbu, trvanie 
liečby ako aj jej ukončenie. 



Testosterón a menštruačný cyklus
MUDr. Rebeka Gabal, Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
I.gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Testosterón, ktorý považujeme za preferenčne mužský hormón má nezastúpiteľné 
miesto aj v ženskom organizme a to nie len pre jeho fyziologické funkcie po 
konverzii aromatázou na estradiol. Sú nám známe časté hyperandrogénne stavy 
ako aj práve naopak vplyv nedostatku testosterónu na ženský orgamizmus. Ako 
sa však správajú hodnoty testosterónu počas pravidelného menštruačného cyklu? 
Existujú fyziologické zmeny hodnôt testosterónu počas menštruačného cyklu, 
ktoré na ženu vplývajú, najvyššie hodnoty testosterónu pozorujeme v čase ovulácie. 
Napriek tomu že celkové hodnoty testosterónu sú v sére ženy vyššie ako hodnoty 
estrogénov, jeho pozitívne účinky na ženský organizmus sú stale v štádiu skúmania. 
Koncentrácia testosterónu priamo súvisí so sexuálnou aktivitou ženy, ktorý má 
zároveň aj pozitívny vplyv na možný vulvovaginálny dyskomfort. Testosterón 
má dokázateľne priaznivý účinok na kognitívne funkcie, kardiovaskulárny  
a muskuloskeletálny system. 

Testosterón a cyklus muža
MUDr. Igor Bartl
V. interná klinika LFUK Bratislava, Nemocnica Ružinov,  
UNBA, Ružinovská 6, Bratislava
Urologické oddelenie Nemocnica Ružinov, UNBA,  
Ružinovská 6, 826 06, Bratislava
Mail: SSS.igorbartl@gmail.com

Podľa štúdie uverejnenej v Royal Society Open Biology  mozog a semenníky majú, 
v porovnaní s ostatnými ľudskými tkanivami, najvyšší počet zhodných proteínov. 
Kým v mozogu sa tvorí 14 315 proteínov a v semenníkoch 15 687, spoločných majú 
13 442 z nich. Väčšiu zhodu tím vedcov nenašiel u žiadnych ďalších orgánov, hoci 
skúmal aj srdce, obličky, prostatu, pečeň a vaječníky. Produkcia testosterónu  
u mužov je spätnoväzobne riadená cez hypotalamus a sekréciu LH. Neuroendokrinná 
regulácia oboch sexhormónov (testosterón, estradiol) v CNS podľa najnovších 
zistení podlieha genomickej aj non-genomickej regulácii a u mužov s určitým 
fenotypom aj s využitím alternatívnych signálnych dráh.

Multidisciplinárny pohľad na substitučnú liečbu testosterónom (TRT - Testosterone 
Replacement Therapy) rozširuje pôsobenie androgénov na viaceré dôležité 
orgánové systémy vrátane koordinácií v centrálnych mozgových štruktúrach. 
TRT okrem fokusácie na mužské sexuálne funkcie, najmä libido, vývoj primárnych  
a sekundárnych pohlavných znakov a spermiogenézu má aj nezanedbateľné 
benefity pre kardiovaskulárny systém, lipidové spektrum, metabolické a imuno-



logické parametre, hemokoaguláciu, kostnú a svalovú hmotu a zaznamenaný bol 
aj systémový protizápalový efekt. Pleiotropné účinky vitamínu D na androgénne  
a gonadálne funkcie fortifikujú respektíve modulujú účinky androgénov v cieľových 
štruktúrach prostredníctvom VDR receptora.

Cirkadiánne, sezónne a vekom ovplyvnené cykly a zmeny hladín testosterónu u mužov 
sú už odbornej obci pomerne dobre známe. Prof. Celec s kolektívom vedcov publikoval 
niekoľko štúdií skúmajúcich cyklické zmeny hladín testosterónu v slinách mužov  
s asociáciou na zmeny behaviorálnych funkcií. Výsledky ich výskumu sú v konsenze 
s odborným názorom skupiny vedcov podporujúcich myšlienku pravideľného cca 30 
denného mesačného cyklu u mužov s vrcholom na 18. deň cyklu. 

Ďalej sa dokázalo, že u väčšiny heterosexuálnych mužov sa významne zvýši testosterón 
už po krátkom rozhovore s atraktívnou ženou, Na porovnanie, testosterón u rtýchto 
mužov zostáva na rovnakej úrovni alebo klesá po rozhovore s iným mužom. Ukázalo 
sa, že hladiny testosterónu u mužov sa menia v závislosti od ovulačného cyklu žien. 
Mužom, ktorí mohli  nasať vôňu/pachový vnem ovulujúcich žien, zaznamenali vyššiu 
hladinu testosterónu ako muži, ktorí boli v prítomnosti neovulujúcich žien. 

U žien sa vie, že nie je jedno, počas ktorej fázy cyklu ich operujú napríklad na rakovinu 
prsníka, najmä ak je nádor hormón dependentný. V určitých fázach menštruačného 
cyklu žien je vyššie riziko rozsevu metastáz. Karcinóm prostaty (CaP) je v priamej 
závislosti od hladiny testosterónu a otázka znie, či by operácie pre CaP nemali byť 
tiež načasované v najptimálnejšej časti cyklu u mužov. 

Klinické dopady hormonálnych cyklov u mužov z pohľadu mužského zdravia môžu 
byť dobrým terčom hľadania východísk pri riešení celosvetovo stúpajúceho podielu 
mužskej infertility, nedostatočnej adherencie na hormonálnu substitučnú liečbu ako 
aj diskrepancie hladín androgénov  vo vzťahu k libidu.

Kľúčové slová: Testosterón, cykly muža, sexuálne zdravie, libido, infertilita



Hyperandrogénne stavy v postmenopauze 
MUDr. Adam Adamec, Prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. 
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK a UN Bratislava 

Postmenopauzálny hyperandrogenizmus je stav relatívneho alebo absolútneho 
nadbytku androgénov.

Manifestuje sa nárastom hmotnosti, hirzutizmom až virilizáciou. Klinický obraz  
a rýchlosť jeho rozvoja sa líšia v závislosti od vyvolávajúcej príčiny.

Mierny hyperandrogenizmus je prirodzenou súčasťou postmenopauzy a starnutia. 
Ostatné príčiny sa delia na netumorózne (funkčné) a tumorózne. Medzi netumorózne 
stavy patrí syndróm polycystických ovárií, ovariálna hypertekóza, kongenitálna 
adrenálna hyperplázia, endokrinopatie (Cushingov syndróm, akromegália, 
hyperprolaktinémia) a iatrogénne príčiny. K tumoróznym hyperandrogénnym 
stavom sa radia hormonálne aktívne nadobličkové a ovariálne nádorové ochorenia.

Dlhodobý nenádorový hyperandrogenizmus úzko súvisí s výskytom abdominálnej 
obezity, inzulínovou rezistenciou, dyslipidémiou a artériovou hypertenziou, 
čím zvyšuje riziko kardiovaskulárnych ochorení. Naopak, rýchly rozvoj 
hyperandrogenizmu býva väčšinou spôsobený zriedkavými, avšak potenciálne život 
ohrozujúcimi nádorovými ochoreniami.

Včasné stanovenie správnej diagnózy a adekvátna liečba dokážu zlepšiť kvalitu  
a predĺžiť život pacientok. 

Práca je prehľadom hyperandrogénnych stavov v období postmenopauzy, ich 
etiológie, patofyziológie, diferenciálnej diagnostiky a liečby.     
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Novo Nordisk Slovakia s.r.o., ROSUM, Bajkalská 19/B, 821 01 Bratislava. SV22SX00002

Mala som pevnú vôľu 
vybudovať si firmu.
Ale s redukciou 
a udržaním si 
telesnej hmotnosti 
potrebujem pomoc.

Literatúra:
1. Fábryová Ľ et al. Štandardný diagnostický a terapeutický postup na 
komplexný manažment  nadhmotnosti/obezity v dospelom veku, 2021,  
https://www.mzsr.sk/?Standardne-Postupy-V-Zdravotnictve
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POTREBUJE 
ROVNOVÁHU
PRE LEPŠÍ 
ŽIVOT 
S MYÓMAMI

— Obsahuje relugolix - prvvý ý perorálny 
GnRH antagonista v�Európpe e
schválený na liečbu symptómomov 
myómov maternice1

— Zastaví rast myómov maternice, 
zredukuje menštruačné krvácanie 
a�bolesť1,2

1,2

Literatúra:
1. Súhrn charakteristických vlastností lieku Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety.
Dátum revízie textu október 2021 2. Al-Hendy A a kol. N Engl J Med. 2021 Feb 18;384(7): 630 – 642.
Skrátené informácia o lieku Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety
�Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.
Zloženie: Každá filmom obalená tableta obsahuje 40 mg relugolixu, 1 mg estradiolu a 0,5 mg noretisterón-acetátu. Indikácia: Ryeqo je indikovaný na liečbu 
stredne závažných až závažných príznakov myómov maternice u dospelých žien v reprodukčnom veku. Dávkovanie: Jedna tableta Ryeqa sa musí užiť raz denne, 
približne v rovnakom čase s jedlom alebo bez jedla. Na začiatku liečby sa musí prvá tableta užiť do 5 dní od začiatku menštruačného krvácania. Pred začatím 
liečby Ryeqom musí byť vylúčené tehotenstvo. Ak sa vynechá dávka, musí sa užiť čo možno najskôr a potom sa musí pokračovať ďalší deň v obvyklom čase. Ak sa 
dávky vynechajú počas 2 alebo viacerých po sebe nasledujúcich dní, počas ďalších 7 dní liečby by sa mal používať nehormonálny spôsob antikoncepcie. Ryeqo 
sa môže užívať bez prerušenia. Po 1 roku liečby sa odporúča vykonať skenovanie pomocou DXA. Kontraindikácie: Precitlivenosť na zložky prípravku. Venózna 
alebo arteriálna tromboembolická choroba alebo rizikové faktory pro ich vznik. Známa osteoporóza. Bolesti hlavy s fokálnymi neurologickými príznakmi alebo 
migrenózne bolesti hlavy s aurou. Malignity ovplyvnené pohlavnými steroidmi. Nádory pečene. Tehotenstvo alebo dojčenie. Krvácanie z genitálií neznámej 
etiológie. Súbežné používanie hormonálnej antikoncepcie. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Užívanie liekov s obsahom estrogénu a gestagénu 
zvyšuje riziko arteriálneho alebo venózneho tromboembolizmu v porovnaní s neužívaním. Pacientky musia byť informované, že liečba Ryeqom zvyčajne vedie 
k zníženiu straty menštruačnej krvi alebo amenorey počas prvých 2 mesiacov liečby. Pred začiatkom liečby Ryeqom je potrebné vysadiť akúkoľvek hormonálnu 
antikoncepciu. Interakcie: Súbežné užívanie Ryeqa s inhibítormi a induktormi P gp a s inhibítormi a induktormi CYP3A4 sa neodporúča. Fertilita, gravidita 
a  laktácia: Pred začiatkom liečby je potrebné vysadiť akúkoľvek hormonálnu antikoncepciu. Nehormonálne spôsoby antikoncepcie sa musia používať 
najmenej 1 mesiac od začiatku liečby. Ak sa Ryeqo užíva najmenej jeden mesiac, inhibuje ovuláciu u žien užívajúcich odporúčanú dávku a poskytuje primeranú 
antikoncepciu. Ženy vo fertilnom veku musia byť upozornené, že ovulácia sa po ukončení liečby rýchlo vráti. Ryeqo je kontraindikovaný počas gravidity a laktácie. 
Nežiaduce účinky: Najčastejšie nežiaduce reakcie na liek boli návaly horúčavy (8,3 %) a krvácanie z maternice (4,7 %). Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Gedeon 
Richter Plc., Gyömrői út 19-21, 1103 Budapešť, Maďarsko Registračné číslo: EU/1/21/1565/001-002 Dostupná lieková forma: Jedna fľaštička (28 tabliet) Dátum 
revízie textu SmPC: október 2021 Výdaj lieku: Viazaný na lekársky predpis
Pred predpísaním si prosím preštudujte informáciu o lieku Ryeqo 40 mg/1 mg/0,5 mg filmom obalené tablety. Súhrn charakteristických vlastností lieku nájdete 
na internetovej stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/pomocne-stranky/detail-lieku?page_
id=386 & lie_id=8200D. Táto skrátená informácia je platná ku dňu vydania materiálu. Materiál je určený pre odbornú verejnosť. Podrobnejšie informácie Vám 
poskytneme na adrese: Gedeon Richter Slovakia s.r.o., Karadžičova 10, 821 08, Bratislava tel: 02/50205801, www.richter.sk, email: richtergedeon@richterg.sk. 
Kontakt na hlásenie nežiaducich účinkov: drugsafety.sk@gedeonrichter.eu, + 421 (2) 33070414.
Dátum vypracovania: december 2021 KEDP/DAEHNY
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Kredity
Podujatie je zaradené do systému postgraduálneho 
kontinuálneho medicínskeho vzdelávania ARS CME  

s pridelením kreditov.
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