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 Kvalita poševního prostředí je důležitým

ukazatelem stavu organismu a dosažení
bezpříznakové rovnováhy závisí na více
faktorech

 Zatímco rovnováhu nevnímáme,

vulvovaginální dyskomfort může narušovat
kvalitu života zásadním způsobem

 V dnešní době dochází k

bezprecedentnímu nadužívání antiinfekční
léčby

Hypotéza
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Chronický vulvovaginální dyskomfort (CVD):
Obr. 3 



OPAKOVANÁ ANTIINFEKČNÍ LÉČBA
JE KONTRAPRODUKTIVNÍ
RACIONÁLNÍ JE PODPORA
PROTEKTIVNÍCH FAKTORŮ
POŠEVNÍHO PROSTŘEDÍ
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Vztah mezi člověkem a jeho mikrobiotou je většinou rovnovážný a stabilní. Problém nastává, když
dozná narušení, jehož spouštěč se nemusí objevit
jen v mikrobiotě, může vzejít i z člověka; jde o složitý vztah, jehož povaha ještě není dostatečně jasná. Vulvovaginální dyskomfort je jedním z projevů
narušení mikrobiální rovnováhy a zároveň nejčastějším důvodem, proč ženy chodí ke gynekologovi.
Jak díky lékařům, tak obecnému povědomí, formovanému internetem a sdílenými zkušenostmi,
dochází většinou k tomu, že když se vulvovaginální
dyskomfort objeví, je za jeho příčinu považována
kvasinková infekce a za adekvátní řešení léčba Canestenem. Avšak kvasinková infekce se vyskytuje poměrně řídce, daleko častěji jde o bakteriální
nerovnováhu. Společným zájmem pacientek a gynekologů je proto určení správné diagnózy. Jeho
předpokladem je prohlédnutí výtěru z pochvy (není
třeba jej barvit, stačí přidat louh draselný) pod mikroskopem a zjištění, zda jsou ve vzorku kvasinky
a nechybějí-li v něm laktobacily, které by v něm být
měly. Posílat výtěr na kultivaci není účelné, neboť v
kontextu ostatní mikrobioty to nedává smysl.

Naprostá většina žen prodělá ataku vulvovaginálního dyskomfortu jednou za život. U části z
nich se však obtíže vracejí (5 až 10 %) a našli
jsme údaj, že opakovaný dyskomfort má až 18
% žen. K rekurenci přispívá podávání antimykotické léčby bez řádného vyšetření. Je-li příčina
dyskomfortu bakteriální (bakteriální vaginóza,
anaerobní vaginóza ad.), je nutné hledat řešení
spočívající v podpoře dobrého soužití mezi ženou a mikroby.

Co je určující pro kvalitu prostředí pochvy?
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 Významný

sekundární pohlavní znak

 Přítomnost biofilmu

složeného z několika
druhů mikroorganismů

 Rovnováha

→ regulace růstu bakterií a
kvasinek « narušení rovnováhy (ATB,
stres, hormonál. dysbalance)

V pochvě je kyselé pH, což je dáno hlavně kyselinou
mléčnou, již produkují jak laktobacily, tak poševní buňky. Existují však ženy, u nichž se laktobacily
jako znak poševního zdraví vyskytuje v menšině,
přičemž nemají problémy. Jejich poševní prostředí
je tedy drženo nějakým jiným mechanismem. Poševní ekosystém můžeme přirovnat ke krajinným
rázům, což znamená, že jsou-li potíže pacientky
po řádném vyšetření indikovány k nasazení probiotik, může mít žena ekosystém, v němž probiotikum nebude fungovat. Měla by o této eventualitě
zpravena předem svým gynekologem, jenž se pak
může uchýlit k jinému přípravku.

 Kyselé

pH (3,8 - 4,4) = důležitý ukazatel
kvality poševního prostředí

Imunologie vulvovaginálního kompartmentu
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→

jemně balancovaný vztah mezi
protimikrobní aktivitou (ochrana těla) a
tolerancí (spermie)

Obrana pochvy je dána anatomií, mikroby a fungováním imunity. Zajímavou skutečností je, že pochva
je od ostatního imunitního systému jakoby „odstřihnutá“. Není v ní dost dobrá imunitní paměť a musí
v ní vládnout dokonalá rovnováha mezi agresivitou
imunity, která je orientována proti patogenním mikrobům, a vlídností vůči spermiím.

Relativní autonomie

dominují lokální mechanismy
nespecifické imunity
→ špatná imunitní paměť
→ menší dopad systémových imunitních
poruch
→

Slizniční imunita
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slizniční imunita povrchová látková
(produkty epitelií + transport ze submukózy)

• lektin vázající manan (MBL)

→ izoformy MBL u pacientek s rekurentní
vulvovaginální kandidózou?

• laktoferin
• defenziny
• sekreční protilátky IgA
→ protektivní a neprotektivní

slizniční imunita povrchová buněčná

• ad hoc vycestovalé neutrofily
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Na rezistenci pochvy se podílí epitel, jeho vrstvy i
jejich množství plus látky, které fungují v imunitním
systému: například manózu vázající lektin. Existují
jedinci s jistým defektem v manózu vázajícího lektinu, s čímž někteří mají velké problémy, zatímco
jiní s defektem žijí, aniž o něm vědí. Mechanismy
obrany se zde totiž překrývají, díky čemuž dochází ke vzájemnému nahrazování. Je zde dále např.
laktoferin, což je látka vychytávající železo, bez
něhož mikroby nemohou existovat. Defenziny jsou
naše vlastní antibiotika, jednou z nich možná budou léky. Dále se uplatňují slizniční protilátky, které
chrání tělesné povrchy. Zhruba jeden člověk z osmi
set má defekt v oněch protilátkách IgA a zdaleka
ne každý je zachycený, protože zde opět funguje
princip nahrazování - zastupování.

Podslizniční imunita
dendritické buňky
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• receptory pro patogeny typu Toll, dektin atd.
• zachycují antigenní materiál a předávají ho
lymfocytům
• ovlivňovány signály z epitelií

Dendritické buňky mají tu zajímavou vlastnost, že
když nastane problém, jdou se jakoby „podívat“
na mikroby, jež ukazují pod sliznicí dalším buňkám, protože ty se s mikrobiálními vetřelci nemají
jak seznámit. Tyto buňky fungují autonomně ve
sliznici a starají se o obranu kompartmentu nebo
lokality.

intraepiteliální lymfocyty (T, B)

• rezidentní nebo vcestovalé (→ rychlé
navýšení potenciálu)
• efektorové (B, TH) nebo regulační
(Treg→ kontrola klidného soužití)

______________________________________________________________

složky lokální imunity ve stavu permanentní pohotovosti
k zánětu, spouštěcí mechanismy: ???

Poševní prostředí a kvalita života
 Kvalita

poševního prostředí, percepce,
kvalita života!

 Co

je to dyskomfort a jaký mu
přisuzujeme význam?

Koexistence hostitelky a mikrobioty
→

aktivní bariéry
Ø epitelie, jejich produkty
(defenzíny, chemotaxíny)
Ø deskvamace
Ø cervikální sekret
Ø…
Ø ..
Ø.
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Poševní prostředí je formováno mnohočetnými dynamickými vztahy mikrobioty-mikrobiomu a jeho
hostitelky. Pokud je rovnováha vychýlena (převládají/chybějí určité mikroby, agresivní mikroby atakují normální epitel/citlivý epitel reaguje na normální
mikrobiotu atp.), může to být to subjektivně pociťováno nelibě, jako dyskomfort. Za vulvovaginální
dyskomfort se považuje stav, kdy se objevuje svědění a/nebo pálení a/nebo výtok a/nebo otok pochvy a vulvy, jako rekurentní se označuje dyskomfort tehdy, pokud se opakuje nejméně 3-4× za rok.
Gynekologové uvádějí, že někdy velkým steskům
pacientky neodpovídá minimální objektivní nález
při vyšetření a naopak.

Setkáváme se s tím, že epitel některých žen je na
mikroby jakoby „háklivý“, produkuje defenziny a
startuje odpověď, u jiných žen je epitel jakoby „laxní“, mikroby na něm jsou a jemu to nevadí. Existuje
pracovní hypotéza frustrovaného epitelu, evokujícího podobnost s lidskou psychikou, kdy někoho rozčílí kdejaká maličkost, zatímco jiný zůstává
klidný. Je docela dobře možné, že původní mikrobiota, kterou holčička při narození a pak během
puberty získá, zakládá stav její odolnosti. Když má
„smůlu“ na mikrobiotu, která je „nepřijatelná“ a irituje, může se s tím potýkat celý život. Z výzkumů,
jež děláme, vysvítá, že ženy, které tím trpí, uvádějí,
že jejich maminka nebo sestra se s tím potýkaly
také. Otázka je, zda jde o genetickou věc nebo
rodinnou záležitost.

Koexistence mikrobioty a hostitelky
→

antagonismus rezidentní
mikrobioty s nízkou virulencí
vůči virulentním kmenům
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
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boj o živiny
bakteriociny, antibiotika
H2O2
kyselina mléčná
kvorum sensing faktory
…
..
.

RVVD (dnes, u nás) není většinou kandidóza
Původci RVVD (Masand 2015):
• bakterie 53%
• kvasinky 14%
• trichomonády 6%
• herpes, HPV
• smíšené infekce
• chlamydia
• --• atrofie
• psychosomatika
• ozařování
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Přirozená mikrobiota si hlídá své životní prostředí a
vetřelce se snaží potlačovat; bere jim živiny, produkuje antibiotika či např. peroxid vodíku. Populace
mikrobů se samy regulují, vznikají tzv. biofilmy, což
je jakýsi organismus srovnatelný se společností či
státem. Když jim chybějí živiny, vysílají signály „nejsou živiny, nemnožte se“, což nazýváme quorum
sensing. Je docela dobře možné, že jedna populace ve vztahu ke druhé quorum sensing jen předstírá, kdy posílá informaci „nemnožte se“ a mezitím
využívá disponibilní prostor a potravu. Jak vidno,
vztahy v mikrobiotě jsou velmi komplikované.

Když jsme hledali původce opakovaného dyskomfortu, tvořily bakterie přes polovinu případů, zatímco kvasinky jen 14 %; trichomonády byly časté
před 30 lety, dnes je to minorita, a pak vstupují
do hry další, neznámé mikroby. Poševní problémy
tedy zdaleka nezpůsobují jen kvasinky! K jejich výskytu lze doplnit, že jsou ženy, jež je mají každý
cyklus a celé roky. Zajímavé je, že problémy nezačnou hned po pubertě, ale až kolem dvacátého
roku věku. Existují zcela zdecimované pacientky s
rozvráceným manželstvím. Bohužel nevíme, jak to
bylo v minulosti, kdy byl život úplně jiný než dnes.

prevalence RVVD až 18% (Harlow, 2001)

Mikrobiologie pochvy a vulvy
Laktobacily:
• 107-8 v ml sekretu
• nejméně 15 poševních druhů
• produkce: ● kyselina mléčná

•
•
•
•

H2O2
bakteriociny
--biofilm

• ochrana vs. laktobacilóza
Gardnerella vaginalis (GV):
• (spolu)příčina bakteriální vaginózy (BV)
máš-li GV, nemusíš mít BV, máš-li BV, máš GV
Atopobium vaginae komenzál a/nebo patogen?
Prevotella spp. dtto + x jiných druhů
12
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Mezi mikroby, které je třeba chránit, u většiny
žen dominují laktobacily, jejichž druhů je velké
množství. Existuje však také laktobacilóza čili
problém z přemnožení laktobacilů. Lékař by měl
v mikroskopu poznat normální počet laktobacilů; když je jich moc, už je to potíž, jde o jakousi
monokulturu. Dalším poševním obyvatelem je
Gardnerella vaginalis, jež se vyskytuje i v pochvě
zdravých žen a jejíž přítomnost ještě neznamená
vaginózu, s tou se pojí teprve její přemnožení.
Lékař by v mikroskopu měl vidět epitelové buňky, a když na nich bakterie ulpívají, je to znak
jakési patologie; když jsou mikroby volně, tak to
tak významné není.

Laktobacilů existuje mnoho druhů.

Lactobacillus spp.
L. acetotolerans
L. acidifarinae
L. acidipiscis
L. acidophilus
L. agilis
L. algidus
L. alimentarius
L. amylolyticus
L. amylophilus
L. amylotrophicus
L. amylovorus
L. animalis
L. antri
L. apodemi
L. aviarius
L. bifermentans
L. brevis
L. buchneri
L. camelliae
L. casei
L. catenaformis
L. ceti
L. coleohominis
L. collinoides
L. composti
L. concavus
L. coryniformis
L. crispatus
L. crustorum
L. curvatus
L. delbrueckii
L. d. subsp. bulgaricus
L. d. subsp. lactis
L. diolivorans
L. equi
L. equigenerosi
L. farraginis
L. farciminis
L. fermentum

L. fornicalis
L. fructivorans
L. frumenti
L. fuchuensis
L. gallinarum
L. gasseri
L. gastricus
L. ghanensis
L. graminis
L. hammesii
L. hamsteri
L. harbinensis
L. hayakitensis
L. helveticus
L. hilgardii
L. homohiochii
L. iners
L. ingluviei
L. intestinalis
L. jensenii
L. johnsonii
L. kalixensis
L. kefiranofaciens
L. kefiri
L. kimchii
L. kitasatonis
L. kunkeei
L. leichmannii
L. lindneri
L. malefermentans
L. mali
L. manihotivorans
L. mindensis
L. mucosae
L. murinus
L. nagelii
L. namurensis
L. nantensis
L. oligofermentans
L. oris

L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.
L.

panis
pantheris
parabrevis
parabuchneri
paracollinoides
parafarraginis
parakefiri
paralimentarius
paraplantarum
pentosus
perolens
plantarum
pontis
psittaci
rennini
reuteri
rhamnosus
rimae
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rogosae
rossiae

ruminis
saerimneri
sakei
salivarius
sanfranciscensis
satsumensis
secaliphilus
sharpeae
siliginis
spicheri
suebicus
thailandensis
ultunensis
vaccinostercus
vaginalis
versmoldensis
vini
vitulinus
zeae
zymae
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U kvasinkového zánětu dominuje Candida albicans, která je nejčastějším druhem, ale mohou se
najít i další kvasinky. Pro lékárníka nebo terénního
gynekologa není až tak významné, způsobila-li infekci např. Candida glabrata nebo nějaká jiná.

Specifikum C. albicans
vysoký stupeň promořenosti, komensalismus
oportunní patogenita
přítomnost receptorů pro steroidní hormony
switch up fenomen
...

Špaček J., Buchta,V., Jílek, P.et al.Clinical aspects and luteal phase assessment in patients with recurrent
vulvovaginal candidiasis (Europ J of Obst & Gyn and Repr Biol. 2007, vol 131, no 2, p. 198-202 )

Hladiny progesteronu u RVVK pacientek (84 cyklů) a u zdravých kontrol (60
cyklů) mezi 21. – 23. dnem cyklu
Each circle express one progesteron value, the middle bar represents the median
values (6,40 vs. 29,60).

www.edukafarm.cz

Graf ukazuje, že ženy s opakovanou kandidózou
mají nízké koncentrace gestagenů. Ve studii, kdy
ženy dostávaly depotní nebo perorální gestageny, jim to hodně pomáhalo. Hormonální status
zde hraje roli. Na internetu se mj. dočteme, že
dyskomfort se u mnoha žen objevil poté, co začaly brát antikoncepci, jiné (těch je ovšem méně)
zase řeknou, že jim antikoncepce pomohla. Studie, které to pečlivě posoudily, neprokázaly, že
by antikoncepce byla významným spouštěcím
faktorem poševní kandidózy. U některých žen to
však roli hraje, protože závislost na hormonech
je jednak ve sliznici, jednak v poševní stěně, ale
i u mikrobů, protože ty na hormony mohou reagovat, mají pro ně funkční receptory.

Jaké máme možnosti ovlivnění kvality
poševního prostředí?
 Racionální

využívání antiinfekční,
antimykotické a protizánětlivé léčby
 Probiotika
 Hormonální vlivy
 Biochemické vlivy
 Pochva
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= specifická možnost pro místní

aplikaci
 Možnost protekce a profylaxe

Aktuální stav v gynekologii
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l

l

Děláme minimum pro diagnostiku (klin. vyš.,
pH, mikroskopie, kultivace, rychlé testy?)
a záhy začínáme s aplikací antiinfekční léčby
Rozsáhlé armamentárium léčebných
prostředků

l

Co dělat v případě obtíží a normálního nálezu?

l

Je vůbec nutná antiinfekční léčba?

l

Využíváme podpůrné prostředky v této oblasti?

l

Myslíme dostatečně na ochranu kvality
poševního prostředí u rizikových
pacientek?

Budoucnost
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l

l
l

l

Větší ohleduplnost
(antiinfekční léčba)!
Podpůrné prostředky
Protekce
Životní styl, dieta, oblékání . . .
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Antimikrobní léčba by měla vycházet z toho, co
lékař v mikroskopu objektivně zjistil. Když najde
kvasinku, bude volit protikvasinkovou terapii, pokud vidí jen bakterie, bude mířit na ně. Nepůjde
však o kauzální řešení, protože špatné mikroby se
mohou dříve nebo později vrátit. Lékař stojí před
otázkou, zda se přenášejí nebo je má žena svoje;
kvasinky mohou být její, kdy se do pochvy dostanou ze střevního rezervoáru. Jedním z možných
řešení jsou tudíž probiotika, podávaná buď perorálně, nebo lokálně, v obou případech by měla pozitivně (ve smyslu snížení frekvence obtíží) ovlivnit
pacientčin mikrobiom.

V běžné gynekologické praxi se vulvovaginální
dyskomfort řeší bez zevrubného diagnostického přístupu. S mikroskopem by jej lékař dokázal řešit lépe, získal by také časem zkušenosti
a v léčbě by měl lepší výsledky. Gynekologové
často říkají, že žena si velmi stýská, přičemž
on nic nevidí, že jde o psychogenní záležitost,
že se žádný výtok ani další příznaky neobjevují.
Někdy se doporučuje psychiatrická intervence.
Bylo prokázáno, že při podávání antidepresiv ze
skupiny inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu se stav některých žen zlepšil. Psychogenní
ovlivnění zde tedy hraje významnou roli.

Je třeba se ptát, zda je antiinfekční léčba opravdu nezbytná, nedá-li se vulvovaginální dyskomfort řešit režimovými opatřeními: omezit mytí a
intimní kosmetiku, vrátit se k vodě, maximálně
mýdlu, a mytí nepřehánět, nosit volné oblečení, to je jedna z možností, jak se antimikrobním
lékům vyhnout. Pokud jde o životní styl, určitě
nejsou vhodná tanga, džíny, mycí gely a naprosto nejhorší jsou tzv. výplachy, které stav pochvy
zhoršují. U ostatních zmíněných režimových věcí
platí pro ženu „mohu-nemusím“, avšak pro výplachy vodou nebo nějakým přípravkem platí
zcela jednoznačné NE.

Pomoc při RVVD
v lékárně
velmi silný placebo efekt
volný prodej - OTC
§ kys. boritá
[problém SRN]
§ QAS (dequalin)
§ povidon
§ kys. hyaluronová
§ probiotika vaginální
i perorální [jogurt]
§ imunomodulátory
Candivac vs. Gynatren
§ propolis
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§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

medikované tampony
tea tree
lopuch
Scarlett - bylinné
vaginální tělísko
vitamín C
genciánová violeť
OTC antimykotika
enzymy
homeopatika
…
…

Pomoc při RVVD
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v lékárně
• Rp.
§ klindamycin
bakteriální vaginóza
§ metronidazol trichomonóza,
anaerobní vaginóza
§ antimykotika rekurentní vulvovaginální kandidóza
p.o. účinnější, lokální aplikace u gravidních,
terapie trvá dny až rok

§ estrogeny, gestageny
§ probiotika
L. rhamnosus,. J. reuteri, L. gasseri
§ psychofarmaka
§ lokální anestetika
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Vzhledem k tomu, že ženy nejsou vždy spokojeny s terapií ordinovanou gynekologem, je dobré shrnout, jaké možnosti nabízí lékárna, resp.
kompetentní lékárník. Často jde o léky zdánlivě
protichůdné, např. antimikrobika mikrobiotu redukují, probiotika rozhojňují, jedné ženě pomůže
to, jiné ono. Jde o to, účinnou terapii nalézt co
nejdříve. Cílem je upravit vztahy ženy a její mikrobioty tak, aby dyskomfort ustoupil a pokud
možno se nevracel.

Pokud jde pouze o ojedinělou epizodu vulvovaginálního dyskomfortu, je velká naděje na její odeznění s
pomocí antimikrobních látek. V případě chronického dyskomfortu (více než 4 ataky za rok) je situace
svízelnější. Není-li jasná etiologie problému, lze volit
obecně antimikrobní látky. Do hry se vracejí (třeba i
v USA) boraxové globule. Glycerogel želatiny z globulí má možná dobré podpůrné účinky dané jeho
gelovou strukturou, podobně se může uplatnit kyselina hyaluronová. Dobré zkušenosti jsou s přípravky kvarterních amoniových bází, např. dequalinem.
Obecný dezinfekční prostředek je čajovníkový olej,
tedy Tee tree přípravky. Výborná, avšak společensky citlivá je genciánová violeť. Podobně kombinace
antibakteriální a antimykotické látky (např. nifuratel-nystain) může doporučit lékárník spíše než samotné antimykotikum (clotrimazol).

Probiotik je na trhu mnoho, je věcí rozumu soustředit se na ta, jež mají statut léčiv. Dobré zkušenosti jsou s medikovanými tampóny, které
obsahují probiotika. Imunomodulátor Candivac
pomáhá u kandidóz. Na homeopatika některé ženy nedají dopustit. Z přípravků na recept
se kromě antimykotik doporučuje na bakteriální vaginózy klindamycin; metronidazol působí
proti trichomonádám a proti anaerobům (anaerobní vaginóza je charakteristická rybím zápachem). Na gardnerely, které jsou nejčastějšími
původci bakteriálních vaginóz, metronidazol ani
chinolony výrazný efekt nemají. Některé lokální
přípravky obsahují estrogen, což zlepšuje funkci
epitelu. Perorální i depotní gestageny mají pozitivní efekt u vybraných pacientek s refrakterním dyskomfortem. Je třeba trpělivosti, empatie,
teoretických znalostí i zkušenosti. Neuspokojivý
stav léčby dyskomfortu gynekology působí, že
ženy často chodí rovnou do lékáren. Doufáme,
že informace a úvahy z této prezentace by mohly být pro kolegyně a kolegy farmaceuty a jejich
prostřednictví i pro pacientky, užitečné.
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Důraz na profylaxi u CVD!
Vhodnost zařazení probiotik do
stravovacích návyků u rizikových
skupin
Možnost lokální aplikace
– pochva představuje přirozenou
možnost vstupu laktobacilů

Děkuji za pozornost
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