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„Ve významné americké studii (které 
se zú astnilo 1449 žen trpících 

astými návaly horka i no ním 
pocením) v dci zjistili, že ženy poci-
ují tyto p íznaky pr m rn  po dobu 

sedmi let, n které dokonce dvakrát 
tak dlouho. Toto zjišt ní je významné 
zejména kv li hormonální substi-
tu ní terapii (HST), jež tyto problémy 

zmír uje, avšak léka i ji obvykle 
nedoporu ují na dobu delší než p t 
let. Tato terapie sice m že zmírnit 
p íznaky menopauzy a zárove  
snížit rizika n kterých onemocn ní, 
jako je nap íklad osteoporóza, má p i 
dlouhodobém užívání i jistá rizika, 
jako je zvýšený výskyt rakoviny prsu 
a vaje ník . Dále v dci uvedli, že 

podle výsledk  studie je t eba nalézt 
nový zp sob, jak pomoci ženám toto 
období, kdy p estanou menstruovat 
a sníží se jejich hladina hormonu 
estrogenu, p ekonat.“

P eloženo a vybráno z lánku 
Laury Donnelly uve ejn ného 
v The Telegraph UK 18. 2. 2015.

Dle názoru n kterých odborník  
mohou ženy zralého v ku p ekonat 
problémy spojené s tímto obdobím 
užíváním dopl k  stravy obsahující 
fytoestrogeny - izo  avony. Mnohé 
studie uvád jí jako ideální zdroj 
t chto látek pro evropskou populaci 

ervený jetel, který je na izo  avony 
bohatší než nap íklad sója.

více informací najdete na www.menoflavon.cz
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Slovo šéfredaktora



Ve dnech 28. 9. až 1. 10. 2016 se v pražském Kongre-
sovém centru konal 15th World Congress On Menopause.

Hlavním organizátorem akce byl International Meno-
pause Society (IMS), která nyní pořádá tento kongres každé
dva roky. Spolupořadatelem byla Česká menopauzální a an-
dropauzální společnost ČLS JEP.

Přestože pravomoci české strany nebyly veliké, bylo
nesmírně zajímavé zapojit se do prakticky dvouletého pro-
cesu přípravy kongresu (Foto 1), jehož program či lokace
nakonec přilákali kolem patnácti set účastníků z celého
světa.
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15. světový kongres
o menopauze

Foto 2: Prof. Rod Baber přednáší o historii IMS.

Foto 3: Prezidenti IMS.

Foto 1: Prezident IMS Rod Baber, předsedkyně programo-
vého výboru Susan R. Davis a předseda lokálního organi-
začního výboru Tomáš Fait.
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Foto 6: Screening for gynecological cancer.

Foto 9: 16th IMS Congress Vancouver 6.–9. 6. 2018.

Foto 7: Symbol kongresu.
Foto 10: Mary Ann Lumsden přebírá odznak prezidenta
IMS.

Foto 8: Štafetu přebírá Vancouver.

Foto 5: Symposium Inovation in transdermal MHT.

Foto 4: Přivítání účastníků jménem předsedy ČMAS.



Podařilo se nám pro české a slovenské účastníky zařídit
volný vstup na prekongres kurz, který byl jakýmsi průřezem
současné klimakterické medicíny a za cenu opakovaných
posunů česko-slovenského symposia také volný vstup na
28.–29. 9., o který projevilo zájem přibližně 140 účastníků.
Volné dny byly akreditovány i u České asociace sester.

O nutnosti stále připomínat význam problematiky kli-
makteria nás přesvědčil naprostý nezájem ze strany  Mini -
 sterstva zdravotnictví. A tak jediným „politickým“ úspěchem
bylo získání záštity primátorky hlavního města Prahy a jeho
grantu pro mezinárodní kongresy.

Prvořadou společenskou akcí byla Opening ceremony,
na které končící prezident IMS Rodney Baber v rozsáhlé
přednášce shrnul historii celého IMS (Foto 2), představil
všech 12 dosavadních prezidentů a dvě prezidentky budoucí
(Foto 3). Současnou prezidentkou IMS se stává Mary Ann
Lumsden, která povede společnost v následujících dvou le-
tech, poté převezme štafetu Susan Davis.

V rámci Opening Ceremony jsme samozřejmě mohli
pozdravit účastníky i za ČMAS (Foto 4).

Kongres měl tradičně vysokou odbornou úroveň. Pro-
bírána byla trvale sledovaná témata – kardiovaskulární
 nemoci, neurodegenerativní nemoci, osteoporóza, urogeni-
tální atrofie. Firemní symposia a stánky zaujaly novinkami,
které však čtenáři Klimakterické medicíny již znají – ospe-
mifen, TSEC Duavive®, transdermální spray Lenzetto®

(Foto 5), revujenilizace vaginy laserem Mona Lisa.
Snad nezklamalo ani česko-slovenské symposium ve

středečních časných ranních hodinách, které bravurně
předsedal předseda SOM ČGPS ČLS JEP Jaroslav Jení-
ček.

Kongres probíhal až ve čtyřech paralelních blocích.
Dokonce i ve zcela posledním bloku kongresu nechybělo
pozorné publikum, možná i díky fenomenální české zá-
stupkyni Daniele Fischerové (Foto 6).

Symbolem kongresu je již několik let socha Rejoice od
Margarety Ryndel (Foto 7), kterou jsme na závěrečné Pre-
sident´s Dinner předali zástupci Kanady (Foto 8), kde se
bude konat příští kongres (Foto 9). Za jeho odborný obsah
bude zodpovědná současná prezidentka Mary Ann Lums-
den (Foto 10) a Nick Panay (Foto 11), který kvůli tomu
opouští i pozici co-editor in chief časopisu IMS Climacte-
ric.

Musíme uznat, že agentura Davida Genazzaniho Bio-
medical Technologies odvedla naprosto profesionální práci.
Což jistě udělalo radost nejen Andreovi Genazzanimu (Foto
12), ale i známé znalkyni vaginální atrofie Rosselle Nappi
(Foto 13) a nenápadné výkonné ředitelce IMS Lee Tomkins
(Foto 14), které chci tímto osobně poděkovat za perfektní
koordinaci všech vědeckých i společenských aktivit a ne-
uvěřitelnou schopnost komunikace.

Děkuji všem, kteří se našeho kongresu osobně zúčast-
nili.

Doc. MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.
Předseda ČMAS ČLS JEP

(Foto 5, 6, 7 a 12 T. Fait, ostatní H. Trková, agentura Me-
dibay).
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Foto 12: Andrea Genazzani.

Foto 13: Rossella Nappi.

Foto 14: Lee Tomkins.

Foto 11: M. A. Lumsden a Nick Panay.



Klimakterická Medicína 4, 21, 2016 str. 8

J. Slíva

Ústav farmakologie 3. LF UK
přednosta: Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

Doplňky stravy často užívané k mírnění klimakteric-
kého syndromu se stále těší nemalé oblibě, jakkoliv je jejich
účinek ve srovnání s hormonální substituční léčbou výrazně
slabší. V odborné literatuře je řada klinických studií, které
jejich přínos prokazují, stejně tak jako řada prací, které se
naopak k jejich využití staví negativně. Vysvětlením této
diskrepance jistě mohou být různě definované rostlinné
 extrakty (včetně odlišností původního kultivaru/původu)
a odlišně zvolená metodika (heterogenita sledovaných uka-
zatelů, komorbidity, užité statistické metody apod.). Úči-
nek fytoestrogenů, zejména isoflavonů, však může poměrně
značně modifikovat i střevní mikroflóra.

Z chemického hlediska isoflavony dělíme do dvou zá-
kladních skupin – aglykony (zejm. daidzein a genistein)
a glukosidické konjugáty (zejm. daidzin a genistin). Např.
v sóje luštinaté (Glycine max) jsou primárně přítomny právě
uvedené glukosidy disponující jenom omezenou biologic-
kou dostupností (1). Za fyziologické účinky však odpovídají
právě ony aglykony, které jsou mnohem snadněji absorbo-
vány (2). Vznikají hydrolytickým štěpením působením he-
terogenní skupiny beta-glukosidáz střevní flóry (3, 4), jejíž
aktivita se tak přímo promítá do finálních účinků isofla-
vonů. Rozsah uvedené reakce se tak nepochybně odvíjí od
doprovodných onemocnění postihujících trávicí trakt, ko-
medikace (zejména antibiotika se širokým spektrem účin -
ku), diety, střevní pasáže a v neposlední řadě svoji roli hraje
též věk (5). Kromě uvedeného může být daidzein dále me-
tabolizován na equol a O-demethylangolensin (O-DMA)
a genistein na p-ethylfenol a 4-hydroxyphenyl-2-propiono-
vou kyselinu. S výjimkou posledně zmíněné látky je možné
je detekovat jak v krvi, tak i v moči (6).

Schopnost přeměny daidzeinu na equol je druhově spe-
cifická (pozn.: všichni hlodavci jsou producenty equolu,
v lidské populaci se jedná o pouhých 30–50 % (7); rozdíly
jsou též mezi Asiatkami (50–60 %) a Američankami/Evro-
pankami (25–30 %) (8) a i ona rovněž odráží složení střevní
flóry (za významné jsou považovány některé probiotické
bakterie rodů Bifidobacterium (9) a Lactobacillus (10),
z dalších pak např. Bacteroides ovatus, Ruminococcus,
Streptococcus intermedius, Enterococcus faecium, Fine-
goldia magna či Veillonella sp. aj.). Připomeňme, že i equol
je navíc poměrně silným modulátorem aktivity estrogen-
ních receptorů (11, 12) a mimoto potlačuje i účinky dihy-
drotestosteronu prostřednictvím blokády androgenních
receptorů, na základě čehož je usuzováno i na jeho možné
využití v chemoprevenci karcinomu prostaty – od sóji v kli-
makterické medicíně se posouváme do uroonkologie (13,

14). Poněkud snadněji equol tvoří Hispánky a vyšší tvorba
byla zjištěna též u žen s vyšším sklonem k zácpě (15). Dle
některých autorů je možné dle schopnosti tvořit equol dělit
populaci na equol-producenty (plazmatické koncentrace
equolu dosahují hodnot  83 nmol/l;  1 000 nmol/l v moči)
a non-producenty (pl. koncentrace < 40 nmol/l (16).

Plošně se tedy spoléhat na univerzální účinky střevní
flóry, která z glukosidů automaticky vyprodukuje dosta-
tečné množství aglykonů, tedy není dost dobře možné. Im -
plikací uvedených skutečností budiž jednak cílené podávání
aglykonů (ty se mj. vstřebávají již v žaludku a proximální
části tenkého střeva (16) a/nebo modifikace střevní flóry
(17). Cílené podávání sóji a prebiotik v podobě frukto oli-
gosacharidů u postmenopauzálních žen, zdá se, nikterak
 význam ně produkci equolu neovlivňuje (8). Vhodná kom-
binace s probiotickými bakteriemi však takovou možnost
skutečně nabízí, jakkoliv tato skutečnost alespoň prozatím
uniká praktickému cílenému klinickému využití. Vzhledem
k estrogenní aktivitě fytoestrogenů je tak možné následně
očekávat i odpovídající klinický účinek v podobě význam-
ného mírnění příznaků klimakteria, a to např. i včetně ovliv-
nění atrofické vaginitidy (stimulace estrogenních receptorů
i nízkými dávkami estrogenů významně ovlivňuje charak-
ter mikrobiálního obrazu poševního (18). 

Rozsáhlejší klinický výzkum v této oblasti však bohu-
žel schází, jakkoliv dosud realizované studie vyznívají ve
prospěch cílené kombinace isoflavonů s probiotiky (19, 20).
Konkrétní doporučení však v tuto chvíli ještě nelze předjí-
mat…
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Úvod

Předčasné ovariální selhání (premature ovarian failure,
POF, premature ovarian insufficiency, POI) je definováno
nedostatkem estradiolu, zvýšením gonadotropinů (zejména
FSH) a amenoreou u žen ve věku nižším než je průměr
v populaci o dvě standardní odchylky. Arbitrárně je tento
věk stanoven na 40 let. Vyskytuje se u 1 % žen pod 40 let,
0,1 % žen pod 30 let a dokonce se může objevit ještě před
nástupem menarche.

Je důsledkem vyčerpání ovariální reservy nebo dys-
funkce folikulů (1).

Na rozdíl od normální menopauzy je syndrom chara-
kterizován intermitentními návraty ovariální funkce u 10 až
–20 % pacientek. Některé zdroje uvádí až 50 % (2).

Klinicky se syndrom projevuje sekundární amenoreou
spojenou většinou s akutním klimakterickým syndromem,
vzácně primární amenoreou. U více než třetiny žen se spon-
tánním POF vidíme na ultrazvuku folikuly a přibližně 50 %
má sérové hladiny estradiolu nad 50 pg/ml.

Neexistují specifické varovné příznaky pro předčasné
ovariální selhání. Kolem 50 % pacientek má v anamnéze
oligomenoreu nebo dysfunkční krvácení. Časté jsou pro-
jevy akutního klimakterického syndromu ještě při pravi-
delném menstruačním cyklu.

U žen s POF bylo zjištěno riziko předčasného úmrtí na
srdeční příhody (RR 1,29), cévní mozkové příhody (RR

3,07), nádory (RR 1,83) i v ostatních kategoriích (RR 2,14)
(3).

Samozřejmě mají vyšší riziko osteoporózy včetně zlo-
meniny krčku kosti stehenní (RR 2,14) i přes to, že část
z nich alespoň intermitentně užívá hormonální substituční
terapii (4).

Příčin POF může být mnoho – genetické vady, auto-
imunní nemoci, virové infekce, iatrogenní poškození ovarií
– ale u většiny případů žádnou příčinu neodhalíme.

Autoimunní POF tvoří 10–30 % případů. Autoimunitní
lymfocytární oophoritis se může vyskytovat izolovaně nebo
v kombinaci s dalšími endokrinními nemocemi (Addi  sono-
va choroba, diabetes mellitus, hypothyreoidismus,  myasthe -
nia gravis, systemový lupus erythematodes, rheumatoidní
arthritis, autoimunnitní hypotyreóza).

POF může být součástí autominitního polyglandulár-
ního syndromu (APS) v kombinaci s Adisonovou chorobou,
inzulindependentním diabetes mellitus a hypothyrózou. Typ
I je autozomálně recesivní. APS I ve spojení s hypopara-
thyreózou, perniciózní anémií a mukokutánní kandidózou
tvoří APECED (autoimmune polyendocrine-cadidiasis-ec-
todermal dystrophy), u kterého se POF vyskytuje v 60 %.
Na rozdíl od APS I je APS II (Schmidtův syndrom) spojen
s androgeny HLA-B8, DR3 a DR4.

Podkladem POF mohou být mutace genu pro beta pod-
jednotku FSH, genu pro receptor FSH, genu pro receptor
LH. Popisovány jsou deficity cholesterol desmolasy, 17alfa
hydroxylasy, 17–20 desmolasy.

Většina žen s galakrosémií – deficit galaktosa-1-fosfat
uridyltransferasy – charakterizovaný mentální retardací, ka-
taraktou, hepatální a renální dysfunkcí – má POF.

Velmi časté je POF u žen s Turnerovým syndromem
i u mosaicismů 45X0/46XX nebo 46XX/46XXX.

Změny v genu FMR-1(familial mental retardation)
v chromozomu X (Xq 27.3) označované jako syndrom fra-
gilního X (Martin-Bell syndrom) jsou spojeny s autismem,
ADHD syndromem (attention deficit, hyperaktivity disor-
der). Syndrom fragilního X je nalezen u jedné z 50 žen
s POF (5).
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Jak pečovat o ženy
s předčasným ovariálním

selháním?



ESHRE (European Society of Human Reproduction
and Embryology) doporučuje jako kritéria pro POI přítom-
nost 4 měsíční oligo- nebo amenorey a zvýšení hladiny FSH
nad 25 IU/l ve dvou měřeních s odstupem alespoň 4 týdnů.

U žen bez iatrogenní příčiny POI doporučují chromo-
zomální vyšetření (vyloučení syndromu fragilního X, vy-
loučení přítomnosti chromozómu Y), vyšetření TPO-Ab
(protilátky proti štítné žláze) nebo ACA (protilátky proti
kůře nadledvin) a TSH (thyreostimulační hormon, při pozi-
tivitě TPO-Ab každoročně) a 21-OHAb (protilátky proti 21
hydroxyláze).

Nemá smysl screenovat infekce, diabetes mellitus
a opakovat vyšetření výše uvedených protilátek bez rozvoje
nových klinických příznaků.

Vzhledem k zvýšené úmrtnosti žen s POI zejména na
kardiovaskulární nemoci, je třeba se věnovat jejich prevenci
– nekouřit, pravidelně cvičit, udržovat zdravou váhu. U žen
s Turnerovým syndromem je vhodné specializované vyše-
tření kardiologem.

Ženy s POI by měly být informovány o velmi malé
šanci na spontánní otěhotnění, ale současně by měly užívat
antikoncepci, pokud se chtějí těhotenství vyhnout.

Neexistuje žádná doporučená léčba zvyšující šanci na
spontánní otěhotnění. Standardním postupem je přijetí da-
rovaného oocytu.

Těhotenství s darovaným oocytem je považováno za ri-

zikové, toto riziko je ještě zvýšeno u žen po radioterapii či
žen s Turnerovým syndromem. Před přijetím darovaného
oocytu by měla být u žen s POI vyšetřena funkce štítné
žlázy a nadledvin, karyotyp, u žen po léčbě anthracykliny,
cyklofosfamidem nebo po ozařování mediastina je vhodné
echokardiografické vyšetření. Stejně tak u žen s Turnero-
vým syndromem.

POI je spojena s poklesem kostní minerální denzity.
Proto je u nich vedle výše zmíněných režimových opatření
vhodný příjem doporučeného množství vápníku a vitamínu
D a hormonální substituční terapie, která prokazatelně sni-
žuje riziko osteoporotických zlomenin (případně kombino-
vaná hormonální antikoncepce, jejíž data nejsou tak silná).

V prevenci kardiovaskulárních nemocí je indikována
hormonální substituční terapie s časným zahájením a po-
kračováním minimálně do průměrného věku menopauzy.

POI je spojena s rozvojem urogenitální atrofie. Pro nor-
malizaci sexuálních funkcí je indikována hormonální sub-
stituce, lokální estrogeny pro léčbu dyspareunie a zvážení
substituce testosteronem. Pro ženy, které neužívají estrogeny
jsou v léčbě vaginálního dyskomfortu vhodné lubrikanty.

Závěr

Předčasné ovariální selhání je spojeno s poklesem fer-
tility, která se sice může intermitentně vracet, ale šance na
spontánní otěhotnění je malá. V léčbě neplodnosti preferu-
jeme darovaný oocyt.

www.quintesence.cz

Jenamazol 2%.  20 g vaginálního krému obsahuje:
 Clotrimazolum 400 mg. 

-

-

Vaginální krém  s osvědčeným clotrimazolem
Dvojnásobná síla

Tři aplikátory  pro pohodlnou aplikaci

Zkrácený SOUHrn ÚDAJŮ O PŘÍPrAVkU:
název přípravku: JENAMAZOL 2% vaginální krém. Složení: 5 g vaginálního krému obsahuje clotrimazolum 100 mg
(klotrimazol). Léková forma: Vaginální krém. Indikace: u žen k léčbě gynekologických zánětů způsobených houbo-
vitými mikroorganismy, kvasinkami, plísněmi především rodu Candida dále Trichomonas vaginalis, a proti infekcím
pochvy způsobeným mikroby grampozitivními (streptokoky a stafylokoky) a gramnegativními (Bacteroides, Gardnerella
vaginalis). u mužů kandidový zánět žaludu (balanitida) pohlavního údu. Dávkování a způsob podání: jedenkrát denně
– vždy večer se zavádí obsah aplikátoru (5g) naplněného vaginálním krémem Jenamazol 2% co nejhlouběji do pochvy.
Přípravek mohou používat dívky od 12 let. Současně. by měl být léčen i sexuální partner pacientky. Třídenní aplikace
je obvykle dostačující. V případě nutnosti může být léčba opakována. kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou
látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Věk dívek do 12 let. Zvláštní upozornění: Léčba přípravkem Jenamazol 2%
nemá být prováděna během menstruace. Jenamazol 2% obsahuje cetylstearylalkohol, může způsobit místní kožní
 reakce. Interakce: Jenamazol 2% snižuje účinek amfotericinu a ostatních polyenových antibiotik (nystatin, natamy-
cin). nežádoucí účinky: Vzácně se může vyskytnout podráždění kůže. Vaginální krém může vyvolat alergickou reakci
u pacientů přecitlivělých na cetylstearylalkohol. Doba použitelnosti: 3 roky, uchovávejte při teplotě do 25 °C. 

Doporučení ESHRE pro péči o ženy s POI
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Hormonální substituční léčba

Indikační skupina:
Hormonální substituční léčba (HRT)/estrogenní substi-

tuční léčba (ERT) u žen po menopauze s příznaky deficitu
estrogenů.

Prevence osteoporózy u žen po menopauze se zvýše-
ným rizikem vzniku zlomenin s intolerancí nebo kontrain-
dikací jiných léčivých přípravků schválených pro prevenci
osteoporózy.

Léčba klimakterických obtíží a prevence osteoporózy
(tibolon).

Dostupné formy:
Estrogeny pro celkové terapeutické podání jsou v ČR

dostupné ve dvou typech (estradiolvalerát, 17b-estradiol)
a několika aplikačních formách (perorální, transdermální,
gelová).

Zvláštní skupinu v hormonální léčbě zastupuje tibolon
– selektivní regulátor tkáňové estrogenní aktivity (STEAR),
aplikovaný v dávce 2,5 mg denně.

Trendem v hormonální léčbě jsou nízkodávkované pre-
paráty (1) a preparáty s moderními gestageny s přidaným
efektem (2).

Účinnost:
Efekt HRT/ERT na skelet je dávkově závislý. I nízko-

dávkovaná HRT/ERT dokáže zabránit poklesu BMD (3),
přičemž nízké dávky estrogenů jsou účinné i v ovlivnění
klimakterického syndromu (4).

Údaje o vlivu HRT/ERT na snížení rizika vertebrální
i nevertebrálních zlomenin pocházejí z velice rozdílných
populačních vzorků, často z klinických studií, které pri-
márně sledovaly jiné terapeutické cíle. Většina těchto stu-

dií hodnotila pouze malé počty pacientů. Proto řada malých
studií, v důsledku nedostatečné statistické síly, prokazovala
pouze nevýznamné efekty a v tomto kontextu je nutno in-
terpretovat i výsledky malé studie prokazující významné
snížení rizika zlomenin obratlových těl (RR 0,39; 95 % CI
0,16–0,95) (5).

Přínosnější informace poskytly dvě velké prospektivní,
placebem kontrolované studie postavené k průkazu účinku
HRT/ERT na riziko koronárních příhod (Heart and Estro-
gen/progestin Replacement Study – HERS) (6), resp. na
hlavní zdravotní přínosy a rizika (Women’s Health  Ini -
tiative – WHI) (7). Tyto studie nezařazovaly pacientky s os-
teoporózou či rizikovými faktory zlomenin. 

Ve studii HERS nebyl pozorován rozdíl ve výskytu zlo-
menin proximálního femuru (RR 1,1; 95 % CI 0,49–2,50)
ani všech zlomenin (RR, 0,95; 95 % CI 0,75–1,21). Apli-
kace kombinované HRT ve studii WHI však vedla k vý-
znamnému snížení rizika zlomenin proximálního femuru
(RR 0,66; 95 % CI 0,45–0,98), zlomenin obratlů (RR 0,66;
95 % CI 0,44–0,98) i všech zlomenin souhrnně (RR 0,76;
95 % CI, 0,69–0,85) (8). Výsledky estrogenní větve WHI
(9) po 6,8 letech léčby ukázaly v porovnání s placebem sta-
tisticky významně snížené riziko zlomenin obratlů (RR
0,62; 95 % CI 0,42–0,93) a proximálního femuru (RR 0,61;
95 % CI 0,41–0,91).

Tibolon zvyšuje BMD bederní páteře i proximálního
femuru po dobu až 8 let (10).

Uvolněné výsledky studie LIFT (Long term Interven-
tion on Fractures with Tibolone) potvrdily účinnost tibo-
lonu v prevenci zlomenin obratlů u žen s postmenopauzální
osteoporózou (11).

Dávkování a doba podávání:
K prevenci osteoporózy by mělo být podávání estro-

genů zahájeno co nejdříve po menopauze a mělo by být
dlouhodobé. Dávka estrogenu je individuální a měla by být
volena dle klinického stavu pacientky. U žen se zachova-
nou dělohou musí být podávání estrogenu doprovázeno po-
dáváním gestagenů. 

Zvláštní význam má podávání estrogenů u žen s před-
časnou menopauzou nebo po kastraci ve fertilním věku. Ri-
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Estrogeny a kost

Estrogenní deficit je v tomto případě jasnou indikací
k včasné hormonální substituční terapii s pokračováním
 minimálně do průměrného věku menopauzy. V případě uro-
genitální atrofie je vhodné ji kombinovat (či podávat sa-
mostatně) s vaginální estrogenní substitucí.
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zika léčby se liší v případě samotné estrogenní léčby a léčby
kombinované, resp. při zahájení léčby v časné a pozdní me-
nopauze (12).

Vedlejší účinky a rizika léčby:
Výsledky randomizovaných kontrolovaných studií,

především studie HERS, resp. WHI a epidemiologické stu-
die Million Women Study (MWS), dokládající stejný, resp.
zvýšený výskyt koronárních a cerebrovaskulárních příhod
(13, 14), zpochybnily přínos HRT/ERT v prevenci  kar -
diovaskulárních příhod. To vedlo ke změně doporučení od-
borných společností i regulačních orgánů týkajících se
užívání HRT/ERT (15,16). Podrobnější analýzou estrogenní
větve studie WHI bylo zjištěno, že ženy ve věku 50–59 let
(tedy pacientky, jimž je HRT/ERT v indikaci klimakteric-
kých obtíží předepisována nejčastěji), měly při užívání
estrogenů riziko kardiovaskulárních příhod ve srovnání
s placebovou skupinou obdobné nebo nevýznamně nižší
(17,18).

Zvýšení rizika výskytu karcinomu prsu v závislosti na
délce užívání HRT je dobře doloženo (19). Ve studii WHI
u žen s kombinovanou HRT bylo riziko karcinomu prsu hra-
ničně významně zvýšeno (RR 1,26; 95 % CI 1,00–1,51) po
pětileté léčbě. U žen léčených samotnými estrogeny byl
trend ke snížení rizika o 23 % (RR 0.77; 95 % CI 0,59–
1,01).

Aplikace perorální ERT je spojena s vzestupem rizi-
ka žilních tromboembolických příhod (RR 3,5; 95 % CI
1,8–6.8) zatímco transdermální ERT nebyla spojena se zvý-
šením rizika TEN (RR 0,9; 95 % CI 0,5–1,6) (20).

Dlouhodobá bezpečnost léčby tibolonem byla ve stu-
dii LIFT zpochybněna významně vyšším výskytem cévních
mozkových příhod u léčených pacientek (11), jejichž prů-
měrný věk byl 68 let. Definitivní výsledky studie LIFT
zřejmě potvrdí, že ani tibolon nelze z tohoto důvodu v in-
dikaci léčby osteoporózy v pozdní postmenopauze a seniu
plošně doporučovat.

Kontraindikace:
Neléčený karcinom prsu, neléčený karcinom endo-

metria, akutně probíhající flebotrombóza, akutně  pro -
bíhající zánět jater, nediagnostikované gynekologické
krvácení.

Souhrn

Dlouhodobé užívání ERT/HRT zřejmě snižuje riziko
zlomenin u zdravých postmenopauzálních žen. V léčbě pro-
kázané osteoporózy se v současnosti význam estrogenů
 snižuje. Léčba tibolonem je u postmenopauzálních žen s os-
teoporózou spojena se snížením rizika zlomenin obratlo-
vých těl. U postmenopauzálních žen je pozdní zahájení
zejména estrogen-gestagenní HRT i tibolonu zatíženo jis-
tým kardiovaskulárním rizikem.

Vhodnou indikací estrogenů i tibolonu zůstává pre-
vence osteoporózy u žen časně po menopauze, které jsou
v dlouhodobém výhledu osteoporózou ohroženy. Pro tuto
věkovou skupinu je v dané indikaci možné hormonální sub-

stituční léčbu i podávání tibolonu považovat za relativně
bezpečné. Délka užívání je individuální.
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Úvod

Průměrná délka života se stále zvyšuje. Deficit estro-
genů způsobuje u žen akutní potíže a změny organismu.
Část žen odmítá klasickou hormonální léčbu a určitá sku-
pina žen jí ani nemůže užívat. Proto je důležité najít a mít
k dispozici účinnou a bezpečnou léčbu potíží spojených
s menopauzou. Sérelys je produkt, který obsahuje 2 aktivní
složky, čistý pilový extrakt (GC složka) a kombinovaný ex-
trakt pilu a pestíků (PI 82). Díky obsahu vitamínu E při-
spívá k ochraně buněk před oxidačním stresem. Je 100%
nehormonální, nemá ani aktivitu fytoestrogenů. Neobsahuje
pylové schránky a proto je bez alergenů. Je 100% biolo-
gicky dostupný. Neovlivňuje estrogenové receptory, ne-
podporuje proliferaci karcinomových buněk. Nemá žádnou
interakci s tamoxifenem. Může být bezpečně použit i u pa-
cientek, které mají v anamnéze karcinom prsu. Je velmi
dobře snášen. Je efektivní v redukci počtu i intenzity ná-
valů. Účinkuje v perimenopauze i v postmenopauze. Účin-
nost a snášenlivost preparátu je doložena řadou studií
publikovaných v renomovaných časopisech.

Teoretický úvod

Včelí pyl
Pylové zrno je hrubý prášek, který obsahuje mikro ga-

metofyty semenných rostlin, produkované samčími po-
hlavními buňkami (gamety). Zárodečný otvor je pokryt
membránami, které jsou otevřeny při extrakci, stejně jako
v přírodě, když se pylové zrno dotkne pestíku. Včelí pyl je
ze 100 druhů rostlin, které poskytují 90 % celosvětové po-
travy, včely opylovávají více než 70 % z nich. Obsahuje při-
bližně 3 % základních látek pylového zrna, pokud není
pylové zrno otevřeno. Pylové zrno nelze otevřít žaludeční
kyselinou, a tak je pyl vyměšován bez jakéhokoliv užitku.
Proteiny pylového zrna jsou alergenní. Není jisté, z jakých
rostlin pylové zrno pochází.

Extrakt pylové cytoplasmy
Otcem Sérélysu je švédský gynekolog Gösta CARLS -

SON. Vymyslel, jak získat pouze čistou pylovou cytoplazmu,
která obsahuje 100 % aktivních látek a není alergenní. Při
procesu extrakce z pylu jsou dodržovány přísné švédské
biotechnologické postupy. Tím je zajištěna standardizovaná
konzistence a síla produktu v každé tabletě. První produkt
byl na trhu již v roce 1962. Unikátní technologie umožňuje
extrahovat čistou a specifickou cytoplazmu z pylového
zrna. Alergenní vrstva je odstraněna a je získáno 100 %

účinných látek. Rostliny jsou pěstovány na polích, které se
řídí Evropskými pravidly pěstování léčivých rostlin. Bez
pesticidů a chemikálií (xenoestrogeny). Přísná kontrola pro-
bíhá od setby po sklizeň. Sběr probíhá manuálně. Z jed-
noho kg květů vzniká 5 gramů pylového výtažku. Pěstované
rostliny jsou žito seté, borovice lesní, srha laločnatá nebo
kukuřice setá. Rostliny jsou vysušeny při specifické teplotě
a vlhkosti, které umožňují separaci pylového zrna z rost-
liny. Čisté pylové zrno musí splňovat podmínky pro další
zpracování. Proces extrakce podléhá stejným výrobním
podmínkám jako výroba léků, přičemž je dodržován paten-
tovaný výrobní proces doktora Carlssona.

Produkt Serelys

Serelys je potravní doplněk stravy používaný v období
menopauzy. Obsahuje extrakt z pylového zrna Purecytonin
jehož součástí jsou mastné kyseliny, L tryptofan a vitamíny
B1 a B2. Je bez obsahu hormonů a i fytoestrogenů. 

Účinnost a bezpečnost je dokumentována řadou kli-
nických studií v renomovaných časopisech a je prezento-
vána na významných kongresech formou přednášek nebo
posterů. Přípravek je vhodný pro vegeteriány ale i aler-
giky. 

Sérelys má komplexní účinek na návaly horka, pocení,
poruchy spánku, dysforie, podrážděnost, bolesti kloubů
nebo zadržování vody.

Princip účinku Sérelysu

Tělesná teplota a spánek jsou kontrolovány serotogen-
ními neurony s estrogenními receptory v hypotalamu. Nízké
hladiny estrogenu vedou ke snížené serotogenní aktivity
v jádru hypotalamu. SSRI (Selektivní inhibitory zpětného
vychytávání serotoninu) regulují aktivitu serotogenních
neuronů kontrolující spánek a tělesnou teplotu. 

Sérélys obsahuje minimální množství (pokud nějaké)
běžných fytoestrogenů. Nesnižuje hladinu zvýšeného FSH
u menopauzálních žen užívajících Sérélys podobu tří mě-
síců (nemá estrogenní účinek). Sérélys má stimulují účinek
podobný SSRI na serotogenní neurony v hypotalamu, což je
účelem antidepresivní terapie.

Studie

Uvádím přehled několika studií. 
První je studie Pylové zrno – neestrogenní alternativa

k hormonální terapii u žen s menopausálními symptomy
(Hellstrom, Muntzing). Cílem bylo přezkoumat, zda py-
lový extrakt obsahuje fytoestrogeny v dostatečné koncen-
traci, aby byl prokázán jejich estrogenní účinek. Vzorky
pylového extraktu byly podrobeny HPLC analýze fytoe-
strogenů. Pylový extrakt byl testován na estrogenní akti-
vitu uterotropním biologickým testem u mladých krysích
samic. 

Výsledky: pylový extrakt obsahuje nízké, subefektivní
koncentrace daidzin, daidzein, a genistin. Další fytostro-
geny, genistein, formononetin a biochanin nebyly deteko-
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Serelis – nový přístup v řešení
akutních příznaků

menopauzy





vány. Pylový extrakt ve vysoké dávce 500 mg/kg/den ne-
způsobil žádný uterotropní efekt u mladých krysích samic. 

Závěr studie byl, že pylový extrakt prokázal klinickou
účinnost při léčbě menopauzálních příznaků, jako jsou ná-
valy horka a nespavost, aniž by obsahoval některý z běž-
ných fytoestrogenů a nemá žádný uterotropiní účinek. Proto
je pylový extrakt zajímavou nonestrogenní alternativou
k HRT, zejména u žen léčených pro gynekologické malig-
nity s následnou iatrogenní menopauzou.

Další studie je Hodnocení kvality života, účinnost a to-
lerance produktu Sérélys® u žen v období perimenopauzy
a menopauzy. Cílem bylo posoudit bezpečnost a účinnost
tablet Sérélys® u žen v perimenopauze a menopauze, pro-
kázat zlepšení symptomů (návaly horka, podrážděnost,
únava, kvalita spánku) a jejich přínos na kvalitu života. Jed-
nalo se o multicentrickou otevřenou klinickou studii, cel-
kem 324 pacientek, rozděleno do dvou skupin užívalo
perorálně 2 tablety Sérélys® denně po dobu 90 dnů. 

Výsledky byly příznivé – signifikantní snížení (p <
0,0001) uvedených symptomů projevů, 85 % – snížení fre-
kvence, 91 % snížení intenzity návalů horka, 62 % – sní-
žená podrážděnost, pokles únavy v 60,8 % a 47,8 % –
zlepšení kvality spánku. Přestože kvalita života je vnímána
v souvislosti s intenzitou příznaků přechodu, 71,9 %  pa -
cientek udávalo zlepšení a 98,7 % – hodnotilo produkt
v rámci tolerance jako vynikající. 

Závěr podpořil teoretický předpoklad – cytoplazma-
tický extrakt z pylového zrna přítomen v produktu Sérélys®

prokázal významnou účinnost na zmírnění klimakterických
symptomů a jejich dopad na kvalitu života žen během peri-
menopauzy nebo menopauzy. Dobrá tolerance k produktu
a absence fytoestrogenů v jeho složení se jeví jako bezpečná
alternativa k hormonální terapii.

Třetí studie – Posouzení tolerance a účinnosti doplněk
stravy Sérélys® pro ženy v menopauze (Elia, Mares) si dala
za cíl posoudit toleranci, bezpečnost a účinnost produktu
Sérelys. Autoři sledovali v otevřené multicentrické place-
bem kontrolované studii, 417 pacientek v menopauze, 12
měsíční sledování, Sérelys 2 tbl denně vs. Placebo. 

Výsledky ukázaly ve skupině „Sérelys“ signifikantní
zlepšení menopauzálních symptomů (signifikantní snížení
intenzity a frekvence návalů horka, pocení, podrážděnosti
a únavy) po 3 měsících užívání.

Poslední studie Femal® – GC Fem, PI 82, vitamin E
v léčbě menopauzy: Přínosy pro peri a postmenopauzální
neurovegetativní symptomy (D’Alterio a kolektiv) sledo-
vali a posuzovali účinnost produktu Femal® (přípravek stej-
ného složení jako Sérelys, jen jiný obchodní název v liném
státě EU) na menopauzální neurovegetativní symptomy.
Jednalo se o randomizovanou placebem kontrolovanou stu-
dii srovnávající produkt Femal® s placebem a HRT obsahu-
jící 1 mg hemihydrátu estradiolu a 2 mg drospirenonu. 47
pacientek ve věku 51–54 let bylo rozděleno do 3 skupin –
skupina A (placebo), skupina B (40 mg GC Fem and 120 mg
of PI 82, 5 mg vitamin E – Femal®), skupina C – (E2+DRSP)
E2 1 mg + drospirenon 2 mg. Sledování trvalo 6 měsíců. 

Výrazné snížení Kuppermanova Indexu bylo zazna-
menáno jak ve skupině B, tak ve skupině C na konci 3. i 6.

měsíce. Hodnoty KI byly signifikantně nižší ve skupině B
než u skupiny A, a to jak na konci 3. a 6. měsíce. Ve sku-
pině A zůstaly hodnoty KI stabilní až do 6. měsíce pozo-
rování.

Závěr studie – HRT je bezesporu zlatým standardem
při léčbě klimakterických obtíží v menopauze, s pozitivním
účinkem nejen na neurovegetativní příznaky a psycholo-
gické symptomy, ale také na kardiovaskulární systém, glu-
kózový a lipidový metabolismus.

Femal® se jeví jako alternativní varianta pro ty případy,
ve kterých je hormonální terapie kontraindikována. Např.:
onemocnění jater a ledvin, metabolické onemocnění, TEN,
maligní tumory, obezita nebo v případě, kdy pacient odmítá
hormonální terapii a preferuje účinnou alternativní léčbu,
ale s prokázaným non-estrogenní účinkem.

Závěr

Cytoplazmatický extrakt z pylového zrna prokázal vý-
znamnou účinnost na zmírnění klimakterických symptomů
a jejich dopad na kvalitu života žen během perimenopauzy
a menopauzy. Dobrá tolerance a absence fytoestrogenů
v jeho složení se jeví jako bezpečná alternativa k hormo-
nální terapii. Jeho účinky na návaly horka a velmi dobrou
toleranci jsou podloženy studiemi. Je bez hormonální ak-
tivity. Má podobný účinek na serotogenní neurony jako
SSRI v hypotalamu, které regulují spánek a tělesnou tep-
lotu. Je doporučován francouzskými gynekology, praktiky
a onkology kvůli vysoce bezpečnému profilu. Ve Francii
patří k nejvíce doporučovány přírodním produktům při tlu-
mení návalů horka v případě kontraindikace nebo odmít-
nutí HRT.
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MUDr. Jana Vojtíšková

Lékařská ordinace Vyšehrad s.r.o., Praha 4

Příběhy tisíců žen středního věku – jako podle kopí-
ráku. Jedná se o banalitu nebo závažný zdravotní problém?
Budeme vyšetřovat a léčit, nebo mávneme rukou vždyť je
tady přeci věk a nějaké to kilo navíc. Podívejme se na jednu
z mnoha kazuistik z běžné praxe.

53letá žena, manažerka velké firmy s nadměrnou stre-
sovou zátěží přichází do ordinace VPL konzultovat výrazné
zhoršení bolestí v dolních končetinách. Zejména nyní, v let-
ním období, pozoruje téměř denně k večeru otoky dolních
končetin. V noci velmi špatně spí, často se budí s pocitem
neklidných končetin, občas má křeče, převažujícím steskem
je pocit těžkých nohou „nejsou to její nohy“. Při pohovoru
k aktualizaci anamnézy zjišťuji, že již celý poslední rok má
nepravidelný cyklus, stavy profuzního pocení. Velmi ji to
stresuje při různých pracovních jednáních. Často má zá-
chvaty rychlého bušení srdce a následně stavy nezvladatelné
úzkosti. Pronásleduje ji strach z nemoci, ztráty zaměstnání,
je nevýkonná a trpí pocitem beznaděje. Dozvídám se mimo
jiné, že stavy přičítala dlouhodobě stresovému zaměstnání,
takže navštívila psychologa. Pohovor jí pomohl, psycho-
ložka jí naznačila, že by se mohlo jednat o klimax a dopo-
ručila návštěvu ošetřujícího gynekologa. Gynekologické
vyšetření údajně potvrdilo počínající klimax a ošetřující
lékař zvažoval možnou vhodnou hormonální terapii. Hor-
monální léčbu pacientka však zásadně odmítá, bojí se, že
by tato její situaci ještě zkomplikovala. Na bolesti dolních
končetin doporučil lékař preparát Cyclo 3 Fort, který paci-
entka brala dvakrát denně. I tento preparát spontánně cca
po 10 dnech vysadila, protože nepozorovala efekt. Problém
se nyní spíše zhoršuje, proto přichází na konzultaci.

Z anamnézy pacientky uvádím:
• RA: v rodině opakovaně varixy (matka, babička) a DM II

typu.
• OA: BDN, jinak nikdy vážněji nestonala, IH v 19 letech,

TE v dětství, APPE, 2x prodělala těžkou autonehodu s po-
stižením krční páteře. Starší úraz pravého kolene s ope-
rací (opakovaně dlouhodobá rehabilitace), před dvěma
lety zjištěna thyreopatie – endokrinologická dispenzari-
zace.

• AA: negativní, FA: Cyclo 3 Fort, Letrox 50, šumivé
 magnezium nárazově, SA: manažerka, vdaná, bydlí
s manželem v rodinném domě, dvě dospělé děti. Abúzus:
exkuřačka 12 let, alkohol příležitostně.

• GA: dva porody spont., děti zdravé 30, 26 let, poslední
rok řeší poruchy cyklu.

• Objektivní vyšetření: Váha 69 kg, výška 164 cm, TK
130/85, TF 74/min, orientovaná, spolupracuje, afebrilní,
bez cyanózy a ikteru, výživa v normě, hlava + krk: drobná
struma jinak bpn., AS klidná, ao, bez šelestu, dýchání
čisté, sklípkové, břicho měkké, prohmatné, nebolestivé,

peristaltika +, H+L 0, DK oboustranně velmi četné tele-
angiektázie na stehnech a bércích, jemný otok lokalizo-
vaný spíše v nártech DK, periferní pulzace hmatná,
keloidní jizva na pravém koleni.

• Laboratorní vyšetření: KO a dif: normogram, glykemie
4,9 mmol/l, celkový cholesterol 5,3 mmol/l, TG 1,9
mmol/l, jinak biochemie zcela v mezích normy, moč. bpn.

• EKG: sinusový rytmus s frekvencí 76 min. Převodní časy
v mezích normy, křivka bez ložiskových změn.

• Dif. dg. rozvaha: U této pacientky se zjevně potkává (a je
tomu tak velmi často) více problémů, které je potřeba roz-
lišit. Jedná se o počínající klimax a celá řada uváděných
symptomů do tohoto obrazu patří. Počínající klimax bu-
deme řešit ve spolupráci s ošetřujícím gynekologem. Z ob-
jektivního nálezu je také patrné, že u této pacientky (viz
mnohočetné teleangiektázie a pozitivní RA) se jedná
o chronické žilní onemocnění. Dále je léčena pro auto-
imunní thyreoiditidu na substituci (malá dávka Letroxu).
Při vstupní konzultaci je třeba zvážit i možnou psychic-
kou alteraci vzhledem k dlouhodobému stresu a uvádě-
ným obtížím.

Postup: s pacientkou jsem měla velmi dlouhý rozho-
vor, v němž jsme probraly vše od rodinné anamnézy až po
denní a pracovní režim. Pacientka souhlasila s mým závě-
rem, že se jedná o kombinaci symptomů spojených s kli-
maxem a současně, že trpí žilním onemocněním. Vysvětlila
jsem jí význam režimových opatření (plavání, chůze) nejen
na žilní nemoc, ale i na celkovou kondici a psychiku. Pro-
braly jsme význam kompresivní podpory a občasné elevace
končetin při dlouhém sezení v kanceláři. Dohodly jsme se,
že bude užívat venofarmaka (ordinovaný Cyclo 3 Fort)
dlouhodobě a pravidelně. Výsledek léčby společně zhod-
notíme cca za tři měsíce při další návštěvě. Poradila jsem jí,
aby zvážila doporučení svého gynekologa k hormonální
léčbě. Z ordinace odcházela zklidněná a s úsměvem.

Chronické žilní onemocnění bylo ještě nedávno velmi
podceňovanou oblastí kardiovaskulární medicíny. Vzhle-
dem k velmi vysoké prevalenci žilních chorob v dospělé
populaci se s nimi v ordinacích primární péče setkáváme
prakticky denně. Tato problematika zůstávala přesto v or-
dinacích VPL (všeobecný praktický lékař) dlouho na okraji
zájmu. Sami pacienti vnímali obtíže jako banální záležitost
související s věkem nebo zátěží. Ke změně dochází v po-
sledních letech, kdy v ordinacích pozorujeme nárůst  pa -
cientů, kteří si uvědomují svoji rodinnou zátěž ve smyslu
žilní nemoci. Přicházejí se poradit o možné prevenci k za-
bránění rozvoje onemocnění a chtějí problém řešit, třeba
jen z důvodů estetických (více ženy). Čísla se zvyšují v sou-
vislosti s prodlužováním lidského života a zejména s lépe
dostupnou informovaností mladších pacientů (fenomén in-
ternet). Právě praktičtí lékaři jsou obvykle prvními konzul-
tanty svých pacientů a potřebují mít relevantní podklady
pro doporučení k prevenci a zmírnění symptomatologie
k zabránění rozvoje onemocnění. S rychlým rozvojem po-
znatků o diagnostice a léčbě se poukazuje na pozitivní vý-
znam časné detekce žilní nemoci již na úrovni primární
péče. V roce 2011 byl proto vytvořen skupinou specialistů
(angiolog, dermatolog, chirurg a praktický lékař) Doporu-
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OSSEIN:
Osteokalcin

Kolagen typu I
IGF – I a II

TGF ß

Vápník +  Fosfor
Ve vyváženém 
fyziologickém
poměru 2:1

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU OSTEOGENON potahové tablety
Složení: Hydroxyapatitum osseum 830 mg (vápník 178 mg, fosfor 82 mg - odpovídající přibližně 444 mg hydroxyapatitu, 75 mg nekolagenních compositum peptido-proteinů 
a 216 mg kolagenu – odpovídající přibližně 291 mg osseinu) v jedné tabletě. Léková forma: Potahovaná tableta, světle žlutě potažené, podlouhlé, bikonvexní tablety. Indika-
ce: Primární osteoporóza (pre-, peri-, postmenopauzální), sekundární osteoporóza v důsledku vnějších vlivů (užívání některých léků-kortikoidů, heparinu, onemocněních žaludku, 
střev, jater, ledvin, štítné žlázy, příštítných tělísek, při kloubním revmatismu, osteogenesis imperfecta a jiných onemocněních pohybového ústrojí, zvláště pokud omezují hybnost). Je 
doporučen pro léčbu nerovnováhy hladin vápníku a fosforu v těhotenství a během kojení a dále jako podpůrná léčba při hojení zlomenin. Přípravek je možno užívat dlouhodobě, 
a to i během těhotenství a kojení. Dávkování: Osteogenon potahové tablety mohou užívat dospělí i děti starší 12 let. Osteoporóza: dvakrát denně 2 až 4 tablety dlouhodobě. 
Nerovnováha přeměny vápníku a fosforu v těhotenství a během kojení:1 až 2 tbl./d. Podpůrné léčbě hojení zlomenin: děti i dospělí 1 až 2 tbl./d. Kontraindikace: Hypersen-
zitivita na léčivou látku(y) nebo na kteroukoli pomocnou látku. Hyperkalcémie a/nebo kalciurie a nemocní se sklonem k tvorbě močových kamenů obsahujících vápník, mohou 
tento přípravek užívat, jen jsou-li pro to závažné důvody. U nemocných s těžkým poškozením ledvin a u hemodialýzovaných pacientů se přípravek Osteogenon potahové tablety 
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čený postup pro léčbu chronického žilního onemocnění,
který byl v tomto roce již aktualizován. DP poskytuje vše-
obecným praktickým lékařům základní orientaci v dosti
 svízelné problematice žilních nemocí. Dnes po 5leté zku-
šenosti můžeme říci, že pomáhá praktickým lékařům k lepší
detekci pacientů a jejich příslušné léčbě.

Žilní nemoci s vysokou prevalencí v dospělé populaci
(60 %) patří k velmi frekventním zdravotním obtížím. Jedná
se o morfologické nebo funkční postižení žilního systému
manifestující se symptomy nebo nálezy vyžadující vyše-
tření nebo další zdravotní péči. Přestože se jedná o one-
mocnění s nízkou mortalitou, morbidita je velmi vysoká.
Progredující, celoživotní onemocnění výrazně zhoršuje
kvalitu života pacientů. Za rizikové faktory vzniku žilních
chorob jsou považovány věk, ženské pohlaví, dědičnost,
vyšší tělesná výška, obezita s BMI nad 30, těhotenství
a další vlivy prostředí – stání nebo sezení, případně dietní
zvyklosti s možností poruch vyprazdňování. Symptomy do-
provázející žilní onemocnění jsou pestré, nespecifické
a často nekorelují s rozsahem objektivního nálezu. Základ-
ním patofyziologickým momentem je rozvoj žilní hyper-
tenze jako komplexního problému s významným dopadem
do mikrocirkulace a tím trofiky kožní. U mnoha nemocných
je příčinou žilní hypertenze reflux v důsledku nedomyka-
vosti žilních chlopní v povrchovém nebo v hlubokém žilním
systému. Další příčinou může být obstrukce žilního řečiště
(posttrombotický sy) s omezením žilního návratu. U  pa cien-
tů omezeně mobilních (např. z důvodů traumatu, morbidní
obezity, revmatologické, orthopedické choroby) je to pak
selhávání svalové pumpy. Mikrocirkulace je postižena
celou řadou patologických dějů vedoucích ke vzniku edému
a poruchám výživy tkáně.

Spektrum subjektivních symptomů žilních nemocí je
nespecifické a velmi pestré. Dominujícím příznakem je bo-

lest (nebo pocit tíhy) v končetině, dále parestézie, svědění,
noční křeče, neklidné nohy. Uváděné symptomy mohou mít
v průběhu dne měnlivou intenzitu. Mezi objektivní známky
patří viditelné rozšířené podkožní vény až varosita, edém
a kožní změny, popřípadě žilní ulkus s typickou lokalizací.
Diagnostika v primární péči se opírá zejména o anamnézu se
zhodnocením rizikových faktorů a pečlivé fyzikální vyše-
tření (včetně vyšetření vstoje). Případné vyšetření duplexní
sonografií již provádí specialista (angiolog, flebolog). K vy-
šetření duplexní sonografií jsou indikováni všichni pacienti
před operací varixů a pacienti s dlouhodobým otokem kon-
četin.

Na základě mezinárodního konsensu byla vytvořena
klasifikace žilních chorob – CEAP klasifikace. Jako taková
se snaží postihnout projevy (C = klinika), ale zahrnout
i etio logii (E = etiologie), lokalizovat změny (A = anato-
mie) a určit patofyziologické aspekty choroby (P = patofy-
ziologie) viz Tab. 1.

Pro určení typu léčby je rozhodující zařazení do jedné
ze sedmi klinických manifestací – alespoň tato část klasifi-
kace by měla být součástí diagnózy i na úrovni primární
péče.
• C0 – žilní choroba není evidentní fyzikálním vyšetřením
• C1 – teleangiektázie (intradermální dilatace do 1mm)
• C2 – varikózní žíly
• C3 – edém
• C4 – pigmentace, ekzém, lipodermatoskleróza
• C5 – zhojený vřed (y)
• C6 – nezhojený vřed (y)

K typu postižení (C1–C6) ještě přiřazujeme „s“ (symp-
tomatologický pacient) nebo „a“ (asymptomatologický pa-
cient).

E – Etiologická klasifikace – určení, zda se jedná o vro-
zenou anomálii (Ec – congenital), primární vznik (s nezjiš-
těnou příčinou Ep – primary), nebo o sekundární projev (Es
– secondary) např. stav po trombóze.

A – Anatomie – týká se lokalizace poškození:
• As (superficial) – oblast povrchových žil
• Ad (deep) – hluboké žíly
• Ap (perforator) – problém v oblasti perforátorů

P – Patofyziologie – zpřesňuje proces vzniku onemoc-
nění a jeho specifikace je důležitá při léčebném rozhodo-
vání (reflux ano – Pr, obstrukce hlubokého žilního systému
– Po, případně oba mechanizmy přítomny – Pro).

Léčba chronického žilního onemocnění je obvykle ce-
loživotní. Záleží na stadiu choroby, její příčině a míře potíží
nemocného. Základem jsou metody konzervativní (reži-
mová opatření, kompresivní léčba a farmakoterapie). Skle-
roterapie je léčebnou metodou jejímž cílem je obliterace
teleangiektazií. U pokročilých stadií nemoci neváháme in-
dikovat postup radikální ve spolupráci s chirurgy (eliminace
varixů a refluxu). Smyslem léčby je prevence vzniku a fi-
xace žilní hypertenze. Mezi základní postupy v léčbě (ze-
jména od stádia varixů) patří režimová opatření, tj. redukce
hmotnosti u obézních, vyloučení nadměrného zvyšování ni-
trobřišního tlaku, časté elevace končetin a dostatek pohybu
(plavání, chůze, jízda na kole). Je nutné vyvarovat se lo-
kální aplikace tepla včetně nadměrného slunění. V někte-
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CLINICAL
C0 – normální nález
C1 – teleangiektázie
C2 – varixy
C3 – edém
C4 – hyperpigmentace nebo ekzém
C5 – zhojený vřed
C6 – aktivní vřed
+S = symptomatický pacient
+A = asymptomatický pacient

ETHIOLOGY
c – kongenitální
p – primární (neznámá etiologie)
s – sekundární

ANATOMICAL
s – superficiální systém
d – hluboký (deep) systém
p – perforátory

PATHOLOGY
r – reflex
o – obstrukce
r + o – kombinace refluxu s obstrukcí

Tab. 1: CEAP klasifikace žilních onemocnění.



rých případech působí pozitivně fyzioterapie (zlepšení mo-
bility apod.) Základním kamenem konzervativní léčby je
kompresivní terapie formou elastické bandáže obinadlem
nebo kompresivní elastické punčochy (KEP). V akutní fázi
onemocnění se častěji používají elastická obinadla, pro
dlouhodobou léčbu stabilizovaných chronicky nemocných
kompresivní punčochy. Není správné trvat na optimální va-
riantě komprese. Z medicínského hlediska je lépe slevit
a realizovat alespoň částečnou kompresi než nic. Možné kon-
traindikace použití zevní komprese jsou: Pokročilá ische-
mická choroba dolních končetin, záněty typu lymfangiitis,
cellulitis, relativní KI je dekompenzace srdeční (po přiložení
komprese na obě dolní končetiny se zvýší centrální krevní
objem a může dojít k většímu přetížení srdce). Vzhledem ke
snížené kvalitě kožní je potřebné u pacientů s žilní nedosta-
tečností zabránit poruše celistvosti kůže a dbát na dostatečnou
hydrataci. Dermatitida ze stázy a ekzémy vyžadují někdy
 aplikaci lokálních dermatologik včetně kortikoidů.

Farmakologická léčba: Venofarmaka (venoprotektiva či
venoaktivní látky) jsou přírodní i syntetické látky. K nejdů-
ležitějším venofarmakům přírodního původu patří flavono-
idy, glykosidy a dále celá řada výtažků z rostlin (Ginkgo
Biloba, výtažky z hroznů, borůvek, grapefruitů, semena pa-
kaštanu koňského – escin). Přípravky často obsahují v jedné
tabletě více složek. Jsou doporučeny ke kontinuálnímu po-
dávání a léčbu není nutno přerušovat (ovšem je vhodné
 průběžně ji vyhodnocovat). Potravinové doplňky nelze po-
važovat za plnohodnotné léky pro žilní onemocnění neboť
u nich, na rozdíl od schválených venofarmak, nebyla proká-
zána účinnost. Přestože venofarmaka jsou v našich krajích
léčbou obvyklou (do léčby byly zavedeny v 60. letech mi-
nulého století a v dalších letech se těšily velké oblibě) je dů-
ležité zvážit, které venofarmakum předepsat. U řady těchto
preparátů chybí jednoznačné důkazy o příznivém působení
(EBM). Aktualizovaná doporučení  Světové flebologické
unie a mezinárodní angiologické společnosti z roku 2014

pracují se systémem GRADE tj. hodnocení na základě počtu
a kvality důkazů na podkladě EBM. Nejvíce studií potvrzu-
jící příznivý efekt bylo provedeno s mikronizovanou formou
diosminu s hesperidinem (mikronizovaná purifikovaná
 flavonoidní frakce MPFF). Diosmin s hesperidinem patří
k nejužívanějším flavonoidům pro svůj protizánětlivý a an-
tiedematozní účinek. Kombinovaným přípravkem obsahu-
jící mikronizovaný diosmin a směs flavonoidů je  Detralex
(MPFF). V přípravku Cyclo 3 Fort je hesperidin doplněn ex-
traktem z Ruscus aculeatus a kyselinou askorbovou. V praxi
se dnes podstatně méně setkáváme s venofarmaky semisyn-
tetickými – např. Glyvenol, Venoruton, Cilkanol nebo Gin-
kor Fort, případně syntetickými venofarmaky (přípravky
Doxium a Dobica). Od venofarmak očekáváme příznivý vliv
na makrocirkulaci zlepšením žilního tonu a vliv na mikro-
cirkulaci vedoucí k úpravě zvýšené kapilární permeability,
potlačení aktivace leukocytů, zvýšení lymfatické drenáže
a antitrombotický vliv.

Praktičtí lékaři se v letech 2012–2013 podíleli na pro-
jektu Vein Consult Program, který mapoval epidemiologická
data v ČR. Jedním z dalších cílů bylo zvýšit informovanost
a zdůraznit význam časné detekce žilního onemocnění již
na úrovni primární péče.
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Úvod

Novinkou mezi transdermálními aplikačními systémy
je transdermální sprej (TSS = transdermal spray-on system)
– estrogenní transdermální sprej s dávkováním (MDTS =
mettered-dose transdermal spray) Lenzetto 1,53 mg.

Sprej obsahuje 1,7 % estradiolu, 8,5 % octisalatu
a ethanol. Jedna dávka má objem 90 mikrolitrů, nástavec
určující velikost aplikační plochy se přikládá na kůži
vnitřní strany paží nebo stehna. Nádobka obsahuje 56
dávek. Aplikuje se jednou denně jeden až tři střiky tak, aby
se nepřekrývaly. Aplikaci vždy zahajujeme jedním střikem,
pokud není klinická odpověď dostatečná, po měsíci zvy-
šujeme dávku (1).

Obecné výhody transdermální aplikace

MDTS spojuje bezpečnostní výhody transdermální ap-
likace (2, 3) – nulové zvýšení rizika tromboembolické ne-
moci, neutrální vliv na faktory aterogenezy (Tab. 1) – dané
vynecháním first pass efektu s vyrovnanými hladinami
estrogenů s možností přesného dávkování.

V dávce jednoho až třech střiků denně účinně pokrývá
individuální potřebu estrogenů u 85 % procent žen s akut-
ním klimakterickým syndromem (1).

Srovnání MDTS Lenzetto®

s dalšími neperorálními
aplikačními formami

hormonální substituční terapie





V literárním přehledu bylo shrnuto 46 studií s trans-
dermálními náplastmi s denní dávkou 14–50 mg estradiolu.
S výjimkou jedné byla ve všech zjištěna staticky významná
účinnost na počet návalů horka ve srovnání s placebem.
Nebyl shledán rozdíl v účinnosti MDTS a náplastí.

Transdermální terapeutické systémy (TTS, náplasti) se
vyvíjely od staršího rezervoárového typu, kde estradiol z re-
servoáru procházel přes membránu za pomoci alkoholu,
k novějšímu matrixovému typu. Matrixový typ má výrazně
lepší kožní snášenlivost (4, 5).

Ke srovnání účinnosti a snášenlivosti byla použita me-
toda nepřímé srovnávací statistické analýzy – network
meta-analysis (NMA) (6).

V účinnosti na počet návalů je TTS matrixová a reser-
voárová s dávkou 50 mg/den srovnatelná s třemi střiky
MDTS denně, které odpovídají dávce 40 mg/den. Dávka 1
a dvou střiků (21 resp. 25 mg/den) odpovídá náplasti 25
mg/den (Tab. 2).

Procento žen s lokální reakcí po náplastech se ve stu-
diích pohybuje od 1,3 do 54,9 %. U MDTS byla lokální
kožní reakce zaznamenána v 1,3 % proti 1,8 % u placeba.
Ze studií díky kožní nesnášenlivosti vystoupilo 0–12 % uži-
vatelek náplastí a 0,4 % uživatelek spreje. Kožní reakce ve
všech případech ustoupila po vysazení léku bez nutnosti
další terapeutické intervence.

Srovnání MDTS s transdermálními gely

Také srovnání účinnosti transdermálních gelů a spreje
ukazuje na podobnou účinnost na akutní klimakterický syn-
drom. Nicméně nevýhodou gelů je nepřesnost v dávkování
(7).

Ve 12týdenní randomizované, placebem kontrolované
studii s Lenzetto bylo sledováno 454 žen. Nejčastějším ne-
žádoucím účinkem byl bolestivost prsů u 5,7 %, bolest
hlavy u 2,4 %, metrorhagia u 1,8 % a nausea u 1,1 % bez
jasné závislosti na podané dávce. Ostatní nežádoucí účinky
se vyskytují v méně jak 1 %.

Závěr

Metabolická neutrálnost a s tím spojená vysoká bez-
pečnost transdermální aplikace estrogenu zejména v oblasti
tromboembolismu rozšiřuje spektrum pacientek, kterým
můžeme bez obav podávat hormonální substituční terapii
v individualizované denní dávce i délce podávání.

Neocenitelná je tato aplikační forma u polymorbidních
pacientek s četnými perorálními léčivy.

Účinnost MDTS na vasomotorické příznaky je ob-
dobná účinnosti náplastí, ale sprej má výrazně lepší bez-
pečnostní profil z pohledu lokální kožní reakce. Ve srovnání
s gely pak dominuje přesnost dávkování u MDTS.
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Aplikační forma Průměrné snížení počtu
a dávka návalů v % (95 % CI)

50 mg/den rezervoárová náplast 38,19 (44,88–31,5)
50 mg/den matrixová náplast 37,84 (45,48–29,49)
37,5 mg/den matrixová náplast 24,48 (38,53–10,43)
25mg/den matrixová náplast 22,02 (29,91–13,13)
14 mg/den matrixová náplast 14,9 (33,8–4.0)
MDTS 3 střiky (40 mg/den) 31,12 (41,73–20,5)
MDTS 2 střiky (29 mg/den) 22,94 (38,86–9,03)
MDTS 1 střik (21 mg/den) 23,58 (35,97–11.18)

Tab. 2: Srovnání účinnosti náplastí a MDTS – snížení počtu
návalů mezi 0. a 12. týdnem aplikace.

Parametr Transdermální estrogen Perorální estrogen
Farmakokinetika Konstantní sérové hladiny Kolísání sérových hladin

Známky zánětu (C-reaktivní protein) Neutrální Zvyšují se
Lipidy Snížení TG, neutrální k HDL a LDL Zvýšení TG a HDL

Inzulin like growth faktor Neutrální Klesá
SHBG Minimální vzestup Významný vzestup (negativní vliv 

na náladu a životní energii)
Koagulační faktory Neutrální Vzestup

Tab. 1: Srovnání perorální a neperorální aplikace estrogenů.

Srovnání MDTS s transdermálními náplastmi Nikdo není dokonalý
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1. volba pro ženy v menopauze pro obnovení hormonální 
rovnováhy a kvality života
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2 Nachtigall L., et al. The Selective Estrogen Receptor Modulator (SERM) DT56a (Femarelle),  
does not a�ect platelet reactivity in normal or thrombophilic menopausal women. Menopause 2011;18(3)285-288

3 Yoles I., and Lilling G. Pharmacological Doses of the Natural phyto-SERM DT56a (Femarelle) Have no E�ect on MCF-7 Breast Cancer Cell-Line. European J. 
of Obstetrics & Gynecology & Reproductive Biology, 2006; 130(1):140-141.
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Biochemistry & Molecular Biology 2003; 86(1):93-98

5 Yoles I. et al. E�cacy and Safety of Standard versus Low Dose of Femarelle (Tofupill) for the Treatment of Menopausal Symptoms. J. of Clin Exper Obstet  
Gynecol 2004; 31(2):123-26.

*Příbalový leták.

Tento materiál je určen pouze pro odborníky ve zdravotnictví a nemusí být plně v souladu s Nařízením EU č. 1924/2006, které vymezuje možnosti komunikace na konečného spotřebitele.

přírodní nehormonální přípravek pro ženy 50+ 
patentovaná účinná látka DT56a 
unikátní SERM  
(Selective Estrogen Receptor Modulator)
Femarelle® Recharge nemá vliv na tkáň prsu  
a dělohy ani na krevní srážlivost2,3,4

bezpečný a účinný na dlouhodobé  
užívání5

účinek přípravku se obvykle  
dostaví již po 1 měsíci (užívání)

Významné zlepšení (až 84,4%)  
menopauzálních symptomů

Úleva od příznaků po 4 týdnech užívání Femarelle®  
(n=2,022, průměrný věk 51)
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Před užíváním
Po užívání
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23,2 %

10,2 %

14,7 %15,3 %

6,4 %

15,5 %

5,6 %

15,1 %

3,3 %

10,1 % 10,2 %

31,8 %

Návaly horka před a po 4 týdnech užívání Femarelle®  
(n = 1884)

Potvrzeno statisticky významné snížení  
symptomů menopauzy (návaly horka)

Stručný výběr výsledků ze studií1:

1 Genazzani A., Nachtigall L., Panay N. & Yoles I. Symposium: 2 Continents, 3 cultures, 4 countries, 2,000 women and Femarelle®; 13th World Congress on Menopause. Rome, Italy June 2011;  
A prospective study of DT56a (Femarelle®) for the treatment of menopause symptoms R. Sánchez-Borrego, N. Mendoza & P. Llaneza (2015): A prospective study of DT56a (Femarelle®)  
for the treatment of menopause symptoms, Climacteric 
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