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ÚVOD

Podle Demco je příhodná analogie endometriózy a oční řasy spadlé do oka. ,,Řasa
je stejně jako endometrium ,,normální“ součástí oka, která je oddělena od okolních
ogánů i oční koule. Jestliže se ,,normální“ řasa dostane na ,,normální“ bulbus, oko
zčervená a začnou se tvořit rozšířené vývrtkovité cévy. Výsledkem jsou bolesti v oku,
které jsou sice funkční, ale ne optimálně. Jakmile je řasa odstraněna, oční koule
se vrátí k normálu. Podobně jako oko i ženské tělo reaguje, když je ,,normální“
peritoneum vystaveno ,,normální endometriální tkání“. Na peritoneální výstelce
se vytvoří červené léze s dilatovanými vývrtkovitými cévami, které jsou bolestivé.
Ženské pohlavní orgány zůstávají funkční, ale zdaleka ne optimálně, což může vést
i ke sterilitě. Hlavní způsob, jak tento problém vyřešit, je najít a odstranit tuto
,,normální endometriální tkáň“. I když analogie s oční řasou není dokonalá,
klientkám je blízká a dobře ji chápou, protože již tuto zkušenost všechny mají.“
(Demco, 2004, s. 20)
Endometrióza je onemocnění definované jako přítomnost endometriální tkáně
(endometria žlázy a stromatu) v děložní dutině i mimo ni. Onemocnění je hlavní
příčinou pánevní bolesti a neplodnosti. Postihuje asi 10 % žen v reprodukčním věku.
Diagnóza je založena na morfologických aspektech lézí a histologických potvrzení
o nálezu endometriální tkáně. (Dechaud, Dechanet, Brunet a kol., 2009, s. 717)
V bakalářské práci jsou použity nejnovější informace o současné diagnostice,
uvedeny nové metody léčby a řešení otázek příčin endometriózy v souvislosti
s neplodností. Endometrióza je téma velmi diskutované a bylo o něm napsáno mnoho
odborných prací. Z dostupných informačních zdrojů byla vytvořena přehledová
studie.
Cíle bakalářské práce jsou:
Cíl 1: Popsat jednotlivé příčiny endometriózy
Cíl 2: Předložit poznatky o možnostech diagnostiky endometriózy
Cíl 3: Shrnout poznatky o léčbě endometriózy
Cíl 4: Předložit poznatky o endometrióze v souvislosti s neplodností
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Vstupní studijní literatura, která byla použita pro základní popis problému,
zahrnovala tyto informační zdroje:

-

ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. et al. Gynekologie. 2. vyd.
Praha: Galén, 2008, s. 319. ISBN 978-80-7262-501-7

-

KOLAŘÍK, D., HALAŠKA, M., FEYEREISL, J. Repetitorium gynekologie.
1.vyd. Praha: Maxdorf, 2008, s. 997. ISBN 978-80-7345-138-7

-

KUČERA, E. Endometrióza. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2008, s. 165. ISBN
978-80-7345-144-8

-

MADAR., J. Reprodukční zdraví: co dělat, aby člověk měl děti, když a až je
bude chtít mít. Jihočeská univerzita: Galén, 2008, s. 34. ISBN 978-80-7262
-395-2

V období listopadu 2012 až ledna 2013 byla provedena rešerše z literárních
pramenů a to v rozmezí let 2000 - 2012. Rešerše byly vyhledány za pomocí:

1. Databáze Bibliomedica čechoslovaka, Medvik, katalog MZK - knihy, EBSCO,
Web of Science, Závěrečné práce-Theses
2. Časopisy a jiné zdroje:
 Acta medicinae ISSN: 1805-398X
 Česká gynekologie ISSN: 1210-7832
 Gynekolog ISSN: 1210-1133
 Gynekologie po promoci ISSN: 1213-278
 Moderní gynekologie a porodnictví ISSN: 1211-1058
 Postgraduální medicína ISSN: 1212-4184
 Practicus ISSN: 1213-8711
 Praktická gynekologie ISSN: 1211-6645
 Informa Healthcare ISSN: 0951-3590
 Anzjog ISSN: 1479-828X
3. Vyhledávače: GOOGLE.cz, GOOGLE scholar
4. Klíčová a vyhledávací slova: endometrióza, diagnostika a léčba endometriózy,
neplodnost, infertilita, sterilita, fertilita
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5. Pro sepsání bakalářské práce bylo vyhledáno 60 článků, z toho 54 článků
v českém jazyce a 6 článků v jazyce anglickém. Z důvodu nevhodnosti nebylo
vybráno 18 článků.
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1 ENDOMETRIÓZA
Endometriózu řadíme mezi hormonálně dependentní onemocnění především u žen
v reprodukčním věku. Je považováno za relativně běžné benigní gynekologické
onemocnění. (Kacerovský, Tošner, 2009, s. 106)
Podle Kučery přes intenzivní zájem o endometriózu vedou často teoretické
i klinické poznatky k protichůdným názorům a nejasnostem v etiologii, diagnostice
a léčbě onemocnění. (Kučera, 2008, s. 13)

1.1 Historická data
Endometrióza byla poprvé popsána vídeňským patologem a rodákem z Hradce
Králové Karlem Rokitanským v roce 1860. Rokitanský zařadil nalezené novotvary
na vaječnících, obsahující děložní žlázový epitel mezi sarkomy. Další, kdo
se zabýval tématikou endometriózy, byl kanadsko-americký gynekolog Thomas
Culen. V roce 1986 popsal adenomyom a vypracoval nozologický popis nemoci.
Svou kariéru výzkumu onemocnění zasvětil profesor gynekologie v New Yorku John
Sampson, který v roce 1921 popsal typické čokoládové cysty na vaječnících. Jako
první v roce 1927 použil termín endometrióza a pokusil se vysvětlit etiologii teorií
retrográdní menstruace. V USA byla založena v roce 1980 organizace Endometriosis
Association, která se jako první začala systematicky věnovat problematice ETRS.
(Hrušková, 2011, s. 394)

Problematika endometriózy je v posledních 20 letech v centru nebývalého
vědeckého zájmu. V roce 2007 byl několika evropským zdravotnickým institucím
přidělen grant od Evropské unie a to ve výši 296 tisíc euro. Účelem bylo zlepšení
informovanosti široké veřejnosti a ke vztahu k této nemoci zajištění odborné
spolupráce. Mnohé studie ukazují, že počet žen postižených endometriózou má
tendenci v populaci přibývat. Jen v USA a Kanadě trpí nemocí přibližně kolem
5,5 milionu žen. V Německu přibývá ročně kolem 40 tisíc nových pacientek. Česká
republika zatím přesné údaje o výskytu nemoci nemá. (Kučera, 2008, s. 13)
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1.2 Etiologie
Endometrióza a její vznik zatím nebyl jednoznačně objasněn. V průběhu první
poloviny 20. století bylo zformulováno více teorií. Z klinických a experimentálních
pozorování se nedá vyloučit žádná z teorií vedoucích ke vzniku endometriózy,
dokonce je možná jejich kombinace. Nejznámější implantační teorie Samsonova
z roku 1927 je založena na retrográdní menstruaci, kdy dochází k refluxu
menstruační krve cestou vejcovodů, a to v malé pánvi způsobuje implantaci
endometriálních buněk. (Rob, Martan, Citterbart, 2001, s. 143)
Další teorie Meyerova - metaplastická transformace coelomického epitelu,
Halbanova vaskulární teorie, byly v nedávné době rozšířeny o teorie imunologické
(Donnez) a polygenní (Leyendecker). (Havel, 2000, s. 25)

U žen s onemocněním endometriózy se často vyskytuje porucha imunity, zatím
není prokázáno, zda změna imunity je příčinou vývoje nebo následkem onemocnění.
Imunitní systém může ovlivňovat stupeň progrese a závažnost nemoci. Imunita
humorální, kdy je zvýšená aktivita B lymfocytů, ty vytvářejí protilátky proti buňkám
endometria (asi v 50 % případů). U buněčné imunity je u žen s endometriózou vyšší
množství makrofágů, které za normálních okolností slouží k eliminaci buněk
endometria, u tohoto onemocnění mají funkci opačnou, produkují četné mediátory
a cytokiny, které dále přispívají k rozvoji nemoci. Teorie polygenně metaplastická
vychází z embryonálního vývoje, kdy je geneticky předurčená oblast peritonea
pro vznik endometriózy. Z prokázaných pozorování bylo dokázáno, že endometrióza
se nešíří lokálně, ale progreduje do hloubky. (Kolařík, Halaška, Feyereisl, 2008,
s. 427)

Jinou modernější teorií, která nám ukazuje z původního konceptu, tkáňového
poškození a reparace“ (TIAR - tissue injury and repair) má embryologický podklad.
Tato teorie vychází z rozdělení dělohy na archimetru (endometriální žlázky, stroma,
subvaskulární

vrstva)

a

neometru

(vaskulární

a

supravaskulární

vrstva).

Mezi vrstvami děložní tkáně dochází k mikrotraumatu, a to vede následně ke zvýšené
motilitě, další pochody jsou spojeny s činností aromatázového systému a lokálně
ke zvýšení produkci estrogenu. Estrogen se podílí na zvyšování děložní peristaltiky,
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dislokaci bazálního endometria a přes vejcovody přenos do peritoneální dutiny.
(Fanta, 2010, s. 3)

1.2.1. Etiologie maligních změn v endometrióze
Etiologie maligních změn v endometrióze není doposud objasněná.
Mohou být 2 varianty vzniku:
1. Mutace buněk v endometriálním ložisku, což má předpoklad pro vznik
světlobuněčného nebo endometroidního karcinomu ovaria.
2. Ovariální karcinom a endometrióza jsou dvě samostatné jednotky, které mají
pouze společné rizikové faktory. (Valha, Kučera, 2012, s. 213)
Bylo zjištěno, že až u 1 % žen s onemocněním endometriózou se může vyvíjet
endometriální související novotvar. Téměř čtvrtina z prokázaných případů malignity
v endometrióze se týkala dohromady mimo ovariálních tkání. V mnoha případech
hraje hormonální role v patogenezi. (Nassif, Tronpoukis, Barata, et al., 2011, s. 28)
Včasné zjištění a následná terapie endometriózy vede k časnější diagnóze možné
ovariální malignity a následné úspěšnější léčby. Zvýšené riziko ovariálního
karcinomu mají ženy, u kterých se endometrióza vyskytla již v mládí. Ženám, které
musely podstoupit hysterektomii, je doporučena léčba HRT spolu s progestinem.
(Valha, Kučera, 2012, s. 215)

1.3 Klasifikace podle lokalizace
Schémata klasifikace jsou založena na morfologickém vzhledu, zahrnují
„tradiční“ schéma do roku 1974 (Mitchel, Faber) a ,,moderní“ do roku 1985 AFS-r
(American

Fertility Society

-

revised)

nyní

ASRM

(American

Fertility

for Reproductive Medicine). Schéma je stále nedostačující, a to ve vztahu k terapii.
Nerozlišuje kategorie sterility a bolesti, nezohledňuje hlubokou dyspareunii
nebo endometriózu rektovaginálního septa, nezabývá se srovnáním se subjektivními
obtížemi pacientky a prognózou onemocnění. (Hrušková, Cibula, 2004, s. 2)
Podle lokalizace rozlišujeme endometriosis genitalis interna, která postihuje
dělohu nebo vejcovod. Bazální endometrium prorůstá do myometria, vytváří dutinky
13

vyplněné krví, a tím způsobuje prosáknutí a zvětšení dělohy. U žen se objevuje
dysmenorea a prodloužení menstruačního cyklu. Dále rozlišujeme endometritis
genitalis externa, zde dochází k postižení vaječníku, vejcovodu, děložního hrdla,
retrocervikálního prostoru, pánevního peritonea aj. U ovariální endometriózy mohou
být jednotlivá ložiska povrchová až po Sampsonovy cysty. Endometriomy mohou
dosahovat až 10 cm a vytvářejí srůsty s okolím. Na vejcovodu způsobuje jeho
postižení uzávěr a naplnění krví tzv. hematosalpinx. Typické pro rektocervikální
formu jsou bolestivé uzlíky v sakrouterinních vazech a v rekrovaginálním septu.
Méně často se vyskytuje endometriosis genitalis externa, postižení orgánů břišní
dutiny a to zejména střev a močového měchýře. V plicích nebo v operačních jizvách
je lokalizace vzácná. (Rob, Martan, Citterbart, 2001, s. 145)

Hlavní klasifikace endometriózy, která jev současné době uznávána je z roku
1985 dle American Fertility Society. Rozděluje endometriózu na čtyři stádia
podle rozsahu postižení malé pánve, s rozlišením velikosti a barvy ložisek
endometriózy a rozsahu adhezí. Klinické projevy a symptomy odráží škála
klasifikace endometriózy Biberogluové a Behrmanové z roku 1981. Klasifikace našla
široké uplatnění v klinických studiích. (Hudeček, Jelenek, Felsinger, 2011,
s. 70)

Kategorie závažnosti onemocnění dle systému ASRM z roku 1997, rozdělujeme
na tyto čtyři stádia:
I. minimální 1 - 5 bodů
II. lehké

6 - 15 bodů

III. střední

16 - 30 bodů

IV. těžké

31 - 54 bodů

Tento systém se týká především pacientek s diagnózou neplodnosti a dostatečně
se nezaobírá a nehodnotí pacientky s pánevní bolestí. (Tomeš, Novotný, 2012, s. 66)

1.3.1. Klinické příznaky
Endometrióza u žen se nemusí projevovat, může být často asymptomatická.
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K nejčastějším obtížím patří pánevní bolest a infertilita. (Kacerovský, Tošner, 2009,
s. 106)

I.

II.

III.

Bolesti - časté, cyklické bolesti v oblasti podbřišku:


dysmenorea v 60 – 80 %



dyspareunie v 25 – 50 %



chronická pánevní bolest v 30 – 50 %

Sterilita - sterilitou vlivem endometriózy trpí 12 - 40% žen:


mechanický blok spojení spermie a vajíčka



anatomické změny v oblasti malé pánve



imunitní poruchy



endokrinní poruchy

Dle lokalizace extragenitální příznaky


hemoptýza



krvácení ve stolici



dysurie, hematurie. (Tomeš, Novotný, 2012, s. 66)

1.4. Epidemiologie
Udává se, že průměrné procento žen trpící endometriózou je 7 – 10 %. Typický
výskyt endometriózy je v reprodukčním období ženy, vzácně se může vyskytnout
před menarche. K rizikovým faktorům nemoci patří věk, rasa, genetika,
socioekonomické faktory, časný nástup menarche, polymenorea, užívání hormonální
antikoncepce a životní prostředí. Kolem 40. roku života dosahuje největší incidence
a po menopauze její výskyt klesá. (Hudeček, Jelenek, Felsinger, 2011, s. 71)
Klasickou pacientkou je žena ve věku mezi 22 - 35 lety s pravidelnou
a bolestivou menstruací. Má dyspareunii, bolesti v kříži, které se zhoršují při fyzické
námaze. Často si stěžuje na nepředvídatelný charakter bolesti. V anamnéze najdeme
opakovanou léčbu antibiotiky pro domnělý zánět a díky chronické bolesti abúzus
analgetik, není výjimkou léčba antidepresivy. (Hrušková, 2012, s. 192)
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2 DIAGNOSTIKA
Diagnostika endometriózy se opírá o vyšetřovací metody jak invazivní
tak neinvazivní. K neinvazivním metodám bezesporu patří ultrasonografie pánve,
počítačová tomografie, magnetická rezonance a v neposlední řadě diagnostika
pomocí laboratorních metod. K invazivním vyšetřovacím nejvýznamnějším metodám
patří laparoskopie, dnes méně využívaná laparotomie. (Kořenek, 2001, s. 259)

2.1 Anamnéza
Základem dobré diagnostiky je podrobná anamnéza. Důležitá je vazba potíží
na menstruační cyklus. Hlavním a dominantním příznakem je cyklická pánevní
bolest, nereagující na antibiotickou terapii. Dyspareunie, dysmenorea, menstruační
dysfunkce jako metroragie, hypermenorea, bolestivá defekace, mikce a sterilita.
(Hrušková, Cibula, 2004, s. 4)

2.2 Klinické vyšetření
Gynekologické vyšetření, při kterém je možný jasný průkaz přímou vizualizací
v případě endometriálních lézí v pochvě či děložním hrdle. (Fanta, 2010, s. 6)
Při palpačním vyšetření a nálezem na adnexech je výrazná bolestivost, jejich snížená
mobilita. Nodulární ztluštění je bolestivé výraznější při menstruaci, lze hmatat
na sakrouterinních vazech a rektovaginálním septu. (Hrušková, Cibula, 2004, s. 4)

2.3 Ultrasonografie
Ultrazvuk je základní diagnostikou u ovariální endometriózy. Je to vysoce
senzitivní metoda i v diagnostice hluboké infiltrující endometriózy - infiltrace
močového měchýře, rektovaginálního septa, rekta. Vyšetření v této oblasti je třeba
kombinovat vaginální sondou i transrektálně. Ultrazvukové vyšetření nemá žádný
přínos při diagnóze peritoneální endometriózy. (Fanta, 2010, s. 6)
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2.3.1 Peritoneální endometrióza
Peritoneální endometrióza je obtížně vizualizovatelná běžnými technikami.
U 15 % normálních zdravých žen se nachází povrchová ložiska endometriózy.
Typickým znakem je přítomnost adhezí. Jestliže ovaria nejsou lokalizována
v ovariální fose, lze nepřímo usoudit přítomnost adhezí. Ovaria bývají patrná
v oblasti cavum Douglasi a často jsou při pohybu sondou fixována a bolestivá.
Při TVUS se využívá techniky „site specific tenderness“, která hodnotí sníženou
mobilitu ovárií a přítomnost tzv. peritoneálních pseudocyst. Díky těmto
ultrazvukovým markerům je vyšší rozlišitelnost povrchových ložisek peritoneálních
endometrióz a adhezí, a to z 34 % na 87 %. (Kučerová, 2012, s. 165)

2.3.2 Ovariální endometrióza
K nejčastěji postiženým orgánům při endometrióze patří ovaria. Původ tohoto
onemocnění není stále znám. Předpokládá se, že tyto cysty se mohou tvořit
z postupné invaginace malých ložisek endometriózy na povrchu ovaria, z epiteliální
metaplazie ovariu nebo z funkční ovariální cysty. U benigních ovariálních cyst se
odhaduje na 29,1 % endometriomů. U 80 % endometriomů nalézáme unilokulární
cystu s hypoechogenním obsahem vzhledu lehce zakaleného mléčného skla.
Asi u 1/3 endometriomů nacházíme na vnitřní straně stěny hyperechogenní fokusy.
Jejich podklad není zcela znám. Předpokládá se pravděpodobný vznik apoptózou
buněk, které obsahují krystaly solí a cholesterolu. Tyto fokusy nám napomáhají
v odlišení stáří endometriózy. Méně častý je výskyt atypických endometriomů
(cca 20 %), což může vést k problémům při stanovení odĺišnosti diagnózy maligních
nádorů. Co je podstatné si uvědomit, že vzhled endometriomů se podstatně liší u žen
premenopauzálních a postmenopauzálních. U 0,3 % – 0,8 % postmenopauzálních
žen lze očekávat přibližně maligní zvrat. K odlišení vaskularizace stěny cyst
napomáhá

barevné

dopplerovské

mapování.

Nízká

vaskularizace

je

pro endometriomy typická. Další zjišťovací metodou pro ultrazvukovou diagnostiku
endometriomů je sledování akustického proudění „acoustic streaming“. (Kučerová,
2012, s. 166)

17

2.3.3 Hluboká infiltrující endometrióza (DIE)
U hluboké infiltrující endometriózy je hloubka ložisek větší než 15 mm. Bolest
patří mezi nejčastější klinické projevy endometriózy. Je závislá na lokalizaci, která
se může vyskytovat v abdominální nebo pánevní oblasti. K její diagnostice
se používá kromě TVUS také sonovaginografie. Jako doplňující vyšetření hluboké
infiltrující endometriózy, které zlepší diagnostiku, se používá magnetická rezonance
či transrektální vyšetření. (Kučerová, 2012, s. 170)

Převážně se vyskytuje v rektovaginálním septu a v sakrouterinních vazech. DIE
je zcela nezávislá na hormonálním působení, tudíž nereaguje na hormonální léčbu.
(Kolařík, Halaška, Feyereisl, 2008, s. 429)

2.4 Nukleární magnetická rezonance (MNR)
MNR je neinvazivní vyšetření, které je vhodné k diagnostice různých forem
endometriózy a také ke zjištění morfologického složení ložiska. Používá
se u vyšetření žen především s podezřením na hlubokou rektovaginální endometriózu
(HRE) a adenomyózu. MNR je používáno hlavně u extragonadání hluboké
endometriózy (močový měchýř, rektovaginální septum). Sensitivita vyšetření
vykazuje 76 % - 80 % a specifita vykazuje 98 % - 99 %. (Kučera, 2008, s. 64)

2.5 Kolonoskopie, rektoskopie, baryová irrigografie
Kolonoskopie a rektoskopie patří mezi nejčastější vyšetření při podezření
na infiltraci rektosigmoidea. Jejich výhoda při diagnostice HRE je malá. (Kučera,
2008, s. 66)
Při kolonoskopii nemusí být patrné postižení submukózy a mukózy.
Endometriální uzel infiltruje povrch střevní serózy a může dosahovat až k muscularis
propria. Metoda je převážně určená pro symptomatické pacientky s enteroragií
a hematochezí. (Tomeš, Novotný, 2012, s. 68)
Zobrazení dvojího kontrastu využívá baryová irrigografie, která umožňuje
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diagnostikovat porušenou konturu střevní stěny. V dnešní době je význam
kontrastních metod ve srovnání s moderními zobrazovacími metodami jen
doplňkový. (Kučera, 2008, s. 66)

2.6 Laboratorní vyšetření
K diagnostice a sledování průběhu onemocnění se hledají sérové markery. Již
byly zkoumány růstové faktory, adhezivní molekuly, sérové cytosiny, matrix
metaloproteinazy a markery a biogeneze nebo zánětu. Dále byly zkoumány
i peritonální markery. Ovšem tyto na základě hormonálních vlivů, cyklického
kolísání

hladin

a

množství

peritonální

tekutiny

se

jeví

jako

obtížně

standardizovatelné. (Tomeš, Novotný, 2012, s. 67)

Z laboratorních metod využíváme odběr tumor markeru CA 125. Jedná se
o povrchový antigen derivátů coelomového epitelu. Marker CA 125 se používá
u rozsáhlých stupňů endometriózy. (Kořenek, 2001, s. 260)
V případě mírné endometriózy má špatnou sensitivitu (sensitivita 28 %, specifita
90 %). (Kacerovský, Tošner, 2009, s. 107)
Velký význam má jeho stanovení u diferenciální diagnostiky epiteliálních
ovariálních nádorů. Pokud dojde k nálezu endiometriomů, mohou být hodnoty CA
125 vyšší, ale obvykle bývají nižší než u maligních ovariálních nádorů. (Fanta, 2010,
s. 394)

2.7 Laparoskopie
Laparoskopie je miniinvazivní, diagnostická, ale i terapeutická a metoda, která
umožňuje přímou identifikaci lézí a odběr biopsie k histologickému ověření
onemocnění.. Díky optickému systému můžeme až s desetinásobným zvětšením
pozorovat pánevní a břišní orgány, avšak mikroskopické léze mohou být
přehlédnuty. (Tomeš, Novotný, 2012, s. 68)
U 78 % – 86 % žen, které trpí pánevní bolestí, je zjištěna endometrióza
při laparoskopickém vyšetření. Dále se vyskytuje u 45 % asymptomatických žen
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při tubární sterilizaci a je přítomna též u 25 % žen bez makroskopicky patrných lézí.
Odhad endometriálních lézí u laparoskopické vizualizace činí pouze 43 % - 45 %.
(Winkel, 2003, s. 48)

Demco nezaznamenal u pacientek po operaci žádnou ani dočasnou úlevu.
Dle některých dalších expertů zabývající se touto problematikou, doporučují
radikálnější řešení, které zahrnuje hysterektomii a bilatelární adnexektomii. Věří
tomu, že děloha je příčinou bolestivých křečí a estrogeny v ovariích podporují růst
endometriální tkáně. U některých pacientek se zdá tento přístup vhodný, ale u jiných
nadále přetrvává pánevní bolest. (Demco, 2004, s. 20)

U všech endoskopických operací u neplodných pacientek a žen ve fertilním věku,
je nutné dodržet důležité zásady reprodukční chirurgie, snížit maximální riziko
adhezivního pooperačního procesu. (Kučera, Heřman, 2005, s. 432)

2.7.1 Transvaginální hydrolaparoskopie
Transvaginální hydrolaparoskopie je metodou, která umožňuje zobrazení oblasti
malé pánve. Informuje nás o stavu reprodukčních orgánů neplodných žen. Výhodou
tohoto vyšetření je možnost odebrání vzorků na biopsii. Nevýhodou je naopak špatná
vizualizace horní oblasti malé pánve a vezikouterinního prostoru. (Tomeš, Novotný,
2012, s. 68)

2.7.2 Hysteroskopie
Hysteroskopie je doplňkovou metodou, která se používá u žen s podezřením
na endometriózu, u nichž se vyskytuje větší počet korporálních polypů a dále u žen,
které trpí neplodností a mají silné nepravidelné děložní krvácení. (Tomeš, Novotný,
2012, s. 68)
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3 LÉČBA ENDOMETRIÓZY
Při léčbě endometriózy je nutné u většiny žen volit šetřící postupy pro zachování
plodnosti. U většiny případů se kombinuje léčba, a to chirurgická s farmakologickou,
kde základ tvoří hormonální terapie. U pacientek se sterilitou je přidána ještě některá
metoda asistované reprodukce. Při rozhodování výběru metody častým problémem je
současná přítomnost obou hlavních symptomů, tzn. bolesti a sterility nebo možný
chronický charakter onemocnění a jeho biologické chování. Nesplnitelným cílem
léčby i přes adekvátní léčbu je chirurgické odstranění endometriálních ložisek
současně s vyloučením symptomů a zamezení recidivě omezením. (Fanta, 2010,
s. 395)

3.1 Farmakoterapie
Podstata farmakologické léčby je, že endometrióza reaguje na cyklickou
estrogenní aktivitu. Pomocí léčby se snažíme navodit poměry podobné v těhotenství,
a to užíváním progestinů nebo perorální kombinované kontracepce. Další možností je
navození menopauzy, kdy pacientka užívá danazol či analoga GnRH. (Winkel, 2003,
s. 49)

Účinnou léčbou klimakterického syndromu u žen s anamnézou endometriózy
uvažujeme o hormonální substituční terapii (HRT) Tibolon. Podstatné uplatnění má
zejména v případě pooperační reziduální endometriózy. Další možnou volbou terapie
je kontinuální podávání estrogen – gestagenní HRT. (Fait, Kaprál, 2006, s. 19)

Cílem empirické farmakoterapie je zvládnout bolest, aniž by endometrióza byla
chirurgicky potvrzena. Pomocí celé škály mechanismů se snažíme zmírnit bolest,
tzn. minimalizovat záněty, přerušit či potlačit cyklickou ovariální produkci hormonů,
inhibovat účinky a syntézy estradiolu a eliminovat či zmenšit menstruační krvácení.
(Giudice, 2010, s. 16)
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Farmakologickou léčbu lze rozdělit do dvou kategorií:

 specificky působící léčiva schválená pro terapie endometriózy (agonisté
gonadotropinu GnRH, danazolu, progestiny)
 nespecificky působící přípravky, které nejsou přímo schválené pro terapii
endometriózy (nesteroidní antiflogistika - NSAID (non – steroidal
anti - inflammatory drugs), další kombinované hormonální antikoncepce
- COC (combined oral contraceptives). (Hrušková, 2012, s. 193)

3.1.1 Specifická léčba
Cílem specifické hormonální léčby je dosáhnout atrofie ložisek endometriózy,
a to ovlivněním účinku endogenního estrogenu nebo potlačení jeho produkce.
(Hrušková, 2012, s. 193)
Schválené hormonální přípravky pro léčbu endometriózy zahrnují:
 Agonisty GnRH - gonadotropin releasing hormon. K navození hypoestrinního
stavu a pro blokádu funkce ovarií jsou v dnešní době nejčastěji využívány
GnRH agonisté. Jejich užívání otevřelo novou cestu pro úspěšnou terapii
endometriózy. (Crha, Hudeček, Huser, 2011, s. 154)
Účinek agonistů je velký. Úlevu od pánevní bolesti, dyspareunie
a dysmenorey pociťuje 50 % – 90 % pacientek. Jejich podáním mohou
vznikat vedlejší účinky (např. akutní klimakterický syndrom, dále úbytek
kostní hmoty, který je po jeho vysazení je reversibilní. (Hrušková, 2012,
s. 193)
 Progestiny - pro své nízké náklady a rozmanitou formu podání jsou lékem
první volby. Často používaným progestinem je dienogest, který má
významný efekt na endometrium, nepatrnou afinitou k estrogenovým
glukokortikoidním a mineralokortikoidním receptorům. Vítanou vlastností je
nízký vliv

androgenního

působení.

Další

užívané progestiny jsou

medroxyprogesteron acetat a levonorgestrel. (Hrušková, 2012, s. 193)
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 Androgeny – jsou zastoupeny přípravkem danazol, který inhibuje luteinizační
a folikulostimulační hormon. Díky jejich přítomnosti dochází k navození
hypoestrinního stavu a atrofii endometria. I když je při léčbě danazol velice
účinným preparátem, vyskytuje se při jeho užívání mnoho vedlejších účinků
(např. přírůstek váhy, otoky, akné, návaly horka, zvýšení mazu pleti,
vaginální suchost, jaterní toxicita). Z důvodu možných vedlejších účinků
bývá nahrazen jinými preparáty. (Hrušková, 2012, s. 193)

3.1.2 Nespecifická léčba
Pro nespecifickou léčbu jsou používány níže uvedené způsoby terapie:
a) Kombinovaná hormonální léčba - COC
Při hormonální terapii endometriózy je nutno vyvolat atrofické změny
ektopického endometria za pomocí amenorey a hypoestrinního stavu. Je aplikována
estrogen

-

progestinová

směs

nebo

samotné

progestiny,

které

vyvolají

tzv. pseudograviditu, tzn. dochází k deciduální proměně funkční endometriální tkáně,
tzv. stromoglandulární disociaci. Při dlouhodobém působení dojde k atrofizaci
a nekróze ložisek, anovulaci a amenorey. Pro chirurgickou terapii je příznačný
cytoredukční charakter, medikamentózní léčba má charakter cytosupresivní.
(Hudeček, Jelenek, Felsinger, 2011, s. 73)
Metodou první volby léčby u mladých žen, u kterých se vyskytuje pánevní bolest
s podezřením na endometriózu nebo laparoskopicky prokázanou endometriózu, je
kombinovaná orální kontracepce. Používají se kombinované monofázické preparáty
s nízkým obsahem ethinylestradiolu (t. j. 15-35 µg) spolu v kombinaci s moderními
progestiny. Přijatelné jsou monofázické přípravky gestagenně dominantní, které mají
buď absolutní nebo relativní nadbytek progestinu. Dlouhodobé podávání progestinu
vede k růstu endometriální tkáně a její následné pseudodeciduaci a atrofii. Preparát je
vhodné podávat v nízkých dávkách, a to po dobu 6 – 12 měsíců. Tato forma terapie
je úspěšná v 60 % - 70 % případů. Nevýhodou estrogen-progestinové terapie je
častý výskyt recidiv za nedlouho po jejich vysazení. Kombinované monofázické
preparáty ve srovnání s analogy gonadoliberinů dosahují během půlroční léčby nižší
účinnosti v léčbě dysmenorey a dyspareunie. Při dlouhodobém kontinuálním podání
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těchto monofázických kombinovaných preparátů je možno snížit recidivu
endometriomů, a tím možná alternativa chirurgické léčby při adenomyóze.
(Hudeček, Jelenek, Felsinger, 2011, s. 73)
V porovnání s odlišnými typy terapie má léčba pomocí COC minimální vedlejší
negativní metabolické účinky, je levná, po dobu užívání dobře snášená, a proto je
optimální pro dlouhodobé užívání. (Šacherová, 2012, s. 25)
b) Nesteroidní antirevmatika
Jsou často používány ke zmírnění dysmenorey. Analgetická léčba při terapii
cyklické pánevní bolesti je pouze doplňkovou metodou hormonální terapie.
Nesteroidní antirevmatika jsou vhodná při léčbě chronické bolesti, mají středně silný
analgetický účinek. Od analgetik opioidního typu se liší tím, že neovlivňují dechové
centrum a nejsou návyková. Nesteroidní antirevmatika (NSAID) inhibují
cyklooxygenázu.

Cyklooxygenáza

je

enzym,

který

odpovídá

za

syntézu

prostaglandinů, které se vytváří v místě zánětu. Prostaglandiny se účastní na řadě
fyziologických funkcí např. regulace mikrocirkulace v ledvinách, regulace agregace
destiček, ochrana žaludeční sliznice apod. Nejznámějším a nejstarším lékem
ze skupiny nesteroidních antirevmatik je kyselina acetylsalicylová známá
pod názvem Aspirin. Dalšími léky se silnými analgetickými a antiflogistickými
účinky jsou indometacin a ibuprofen. (Hrušková, 2012, s. 194)

3.2 Inhibitory aromatázy
Dalším řešením léčby endometriózy v současné době při selhání hormonální
a chirurgické léčby mohou být inhibitory aromatázy. „Aromatáza je enzym, který
katalyzuje klíčové reakce při tvorbě estrogenů v lidských buňkách“ (Attar, Bulun,
2007, s. 52).
Enzym se ve velkém množství vyskytuje v endometriální tkáni a zodpovídá
za místní produkci estrogenů. Provedením blokace genu CYP 19, který kóduje
lidskou aromatázu, je možno snížit biosyntézu estrogenů. Inhibitory aromatázy
snižují produkci estradiolu, jsou účinné stejně jako současné farmakologické metody
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terapie endometriózy u premenopauzálních i postmenopauzálních žen. Aromatáza
u lidí se nachází v ovariu, placentě, varleti, mozku, kůži, tuku a dalších periferních
tkáních.

Inhibitory aromatázy jsou

prokazatelně

významné

v léčbě

např.

při karcinomu prsu, endometrióze, karcinomu endometria, děložních myomech
nebo stavech, které jsou závislé na estrogenech. (Attar, Bulun, 2007, s. 52)

Inhibitory aromatázy podporují stimulaci ovaria a ovulace, a proto by byla tato
léčba vhodná u postmenopauzálních žen a u žen po chirurgickém zákroku s recividou
endometriózy. Způsob léčby za pomocí inhibitorů aromatázy není v současnoti
dostatečně podporován např. americký FDA - Food and Druck Administration
inhibitory aromatázy k terapii bolesti endometriózy neschválil. (Hrušková, 2012,
s. 196)

3.3 Antagonisté GnRH
GnRH antagonisté blokují hypofyzární receptor, čímž tak brání jeho aktivaci.
Mezi nejznámější preparáty patří ganirelix (orgalutran) a cetrorelixacetát (cetrotide).
Studie ukázaly, že po 8 týdnech terapie cetrorelixacetátem 3 mg došlo k regresi
endometriózy bez vedlejších nežádoucích účinků z hypoestrinismu. (Hudeček,
Jelenek, Felsinger, 2011, s. 76)
Léčba pomocí antagonistů GnRH se nejvíce využívá v asistované reprodukci.
Užívání těchto preparátů je finančně náročné a není vhodné dlouhodobější podávání.
(Hrušková, 2012, s. 196)

3.4 Add – back terapie
Jedná se o formu hormonální substituční terapie. Add – back terapie předcházíme
prodlouženému hypoestrinnímu stavu a je využívána spolu s podáním GnRH analog.
Koncepce add-back terapie vychází z podání dvou odlišných prahových koncentrací
17 β - estradiolu v séru, které mohou následně vést k supresi endometriózy,
zachování kostního metabolismu a metabolismu kalcia. (Hudeček, Jelenek,
Felsinger, 2011, s. 76)
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3.5 Alternativní a doplňková léčba
Mezi alternativní způsoby léčby můžeme zařadit homeopatii, reflexologii, tradiční
čínskou medicínu nebo bylinné kůry. Tento způsob léčení je podporován, pokud
pacientkám přinese úlevu, zmírní endometriózou způsobenou pánevní bolestí
dysmenoreu, ovlivní sílu menstruačního krvácení a celkové zlepší kvalitu života
pacientek.

V současně provedených studiích se prokázalo, že vitamín E, B1

a magnesium omezuje krvácení a zlepšuje dysmenoreu. Pro ty ženy, které nechtějí
užívat hormonální tablety nebo by chtěly omezit užívání nesteroidních antirevmatik
je možností akupunktura. Další významná metoda spočívá v úpravě životosprávy
a stravovacích návyků tzv. nutriční strava, která je založena na snížení obsahu
živočišných tuků a zvýšení konzumace ovoce, zeleniny, doplnění stravy
o omega-3 mastné kyseliny. K uvolnění zádových svalů a svalů pánevního dna slouží
fyzioterapie a cvičení typu jóga nebo pilates. (Hrušková, 2012, s. 197)

3.6 Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM)
Estrogenové receptory byly objeveny v 60. letech minulého století. Dle současné
klasifikace receptorů jsou řazeny do první třídy tzv. nukleárních receptorů a to spolu
s glukokortikoidními, mineralokortikoidními, progesteronovými a androgenovými
receptory. (Slíva, 2012, s. 203)
Estrogenové receptory dělíme na dva základní typy:
 ER – α
 ER – β. (Slíva, 2012, s. 203)
Selektivní modulátory estrogenových receptorů jsou látky nesteroidní povahy,
které inhibují estrogenový receptor a s endogenním estrogenem kompetují o vazbu.
Patří sem např. Tamoxifen a Raloxifen, které byly původně vyvinuty k terapii
postmenopauzální osteoporózy, nyní se užívají při léčbě karcinomu prsu. Výzkum je
prováděn také u dalšího zástupce SERM s názvem bazedoxifen (BZA). V porovnání
s jinými SERM má BZA menší agonistické účinky a větší antagonistické účinky. Zdá
se, že vzhledem k inhibici estrogenní aktivity by mohl být vhodný pro terapii
endometriózy. (Tomeš, Novotný 2012, s. 70)
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3.7 Chirurgická léčba
V současné době je brána za zlatý standard endometriózy chirurgická léčba a to
především laparoskopický přístup. (Kučera, 2012)
Výhody laparoskopie spočívají v lepší vizualizaci, minimálním poškození tkáně,
rychlejší regeneraci a kratší hospitalizaci, a proto je tento způsob upřednostňován
před laparotomií. Přehledová studie Cochrane prokázala, že laparoskopická léčba
vede ke zlepšení plodnosti ve srovnání s jinými léčebnými způsoby. Velké uplatnění
má při získání oocytů v asistované reprodukci. (Hunter, Hart, 2009, s. 590)
K nejpoužívanějším chirurgickým zákrokům patří excize, fulgurace, laserová
ablace

ložisek

endometriózy

či

drenáž,

ablace

endometriomů,

resekce

rektovaginálních nodulů, přerušení nervových drah a lýza adhezí. Bylo prokázáno,
že ablace pomocí laparoskopie implantovaných ložisek endometriózy dosahuje 65 %
účinnosti ve smyslu zmírnění bolesti (s odstupem 6 měsíců), na rozdíl
od diagnostické laparoskopie, kde ústup bolesti byl u 22 % operovaných pacientek.
(Giudice, 2010, s. 19)
Výběr nejlepší chirurgické techniky k ošetření endometriálních lézí může být
obtížný. Nabízí se otázka, zda je lepší léze excidovat, provést laserovou
nebo koagulační ablaci, desikaci či vaporizaci. Při nedávno provedené studii autoři
prokázali vyšší účinnost laserové ablace v kombinaci s laserovou ablací sakrouterinní
inervace (LUNA) proti placebové operaci. Ústup bolestí hlásilo po třech měsících
56 % pacientek a 48 % pacientek po placebové operaci. Zlepšení zaznamenalo pouze
22 % žen, u kterých byla provedena placebová operace, oproti léčeným, kde byla
větší úspěšnost (62 %). Výsledky jsou zkreslené díky připojení LUNA k ablaci
endometriózy. Nevíme, zda k výsledkům vede pouze ablace, LUNA nebo kombinace
obou dvou metod. (Winkel, 2003, s. 50)

LUNA (laparoscopic uterine nerve ablation) - pomocí laser vaporizace
nebo

bipolární

koagugulace

dochází

k protětí

sakrouterinních

eventuálně

paracervikálních vazů v těsné blízkosti úponů na dělohu. Úspěšnost operace je 70 %
- 90 %. (Hrušková, Cibula, 2004, s. 6)
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Další studie prokazuje, že u laparoskopické excize endometriózy dochází za 5 let
k recidivě, a to u 19 % žen. Jiným výzkumem bylo zjištěno, že rok po vaporizaci
ložisek CO2 laserem je bez obtíží 70 % žen. Při dalším výzkumu byla srovnávána
excize s ablací lézí či ve spojitosti léčbou agonisty GnRH. Po dvouletém sledování
23 % žen po excizi udávalo návrat bolestí, po ablaci to bylo 69 %. U kombinace
léčby agonisty GnRH a ablace došlo k návratu obtíží u 31 % žen. Pokud uvažujeme
o operačním řešení endometriózy, vždy musíme zvážit obecná rizika laparoskopie
a specifických operačních metod. (Winkel, 2003, s. 50)

Při léčbě je nutné brát v úvahu také možnosti konzervativní terapie, zohlednit,
zda se jedná o pacientku s neplodností nebo pánevní bolestí. (Kučera, 2012, s. 207)
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4 ENDOMETRIÓZA A NEPLODNOST
Plodnost je definována jako pravděpodobnost, že žena dosáhne živě narozeného
dítěte v daném měsíci a pohybuje se v rozmezí od 0,15 do 0,20. U normálních párů
a u žen s neléčenou endometriózou je hodnota 0,2 - 0,10. (Ozkan, Murk, Aric, 2008,
s. 93)

Neplodnost je označována lékaři jako druh nemoci. Tento název v literatuře
můžeme najít pod pojmy jako např. sterilita, infertilita, atd. Infertilita je stav, kdy
žena sice otěhotní, ale není schopna donosit plod. Neplodnost se vyskytuje
především u žen po 35. roce života, kdy plodnost značně klesá. Statisticky bylo
zjištěno, že každý pátý pár má problémy s otěhotněním v reprodukčním věku.
(Lošáková, 2012, s. 11)
Neplodnost u těžkých forem endometriózy bývá zapříčiněna ve změněných
anatomických poměrech při postižení malé pánve a adnex. Vliv na plodnost
při mírné či minimální formě endometriózy je velmi sporné. S poruchou plodnosti
může souviset několik funkčních změn, které nejsou ovšem jednoznačné. Může se
jednat např. o výskyt peritoneální tekutiny, která vzniká především jako ovariální
exsudát. Tento obsahuje vysoký počet steroidních hormonů ovariálního původu
a buněčných elementů a nízkomolekulárních faktorů jako jsou cytokiny, růstové
faktory, angiogenní faktory atd. V peritoneální tekutině u neplodných žen
s endometriózou dochází k mnoha kvantitativním a kvalitativním změnám, které
se stávají předmětem studií s kontroverzními závěry. (Novotná, 2011, s. 18)
Větší procento výskytu endometriózy je u neplodných žen až v 50 % případů
než u žen s prokázanou plodností, kde se pohybuje v rozmezí 5 % - 10 %.
V průběhu jednoho cyklu šance na otěhotnění u žen s endometriózou je od 2 %
do 10 %, ale u žen bez endometriózy je to mezi 15 % – 20 %. Při srovnání úspěšnosti
otěhotnění

u

žen,

které

trpí

mírnou

až

střední

formou

endometriózy

a u žen s idiopatickou sterilitou, nebyl zjištěn evidentní rozdíl. Z toho tedy vyplývá,
že ženy trpící závažnějšími formami endometriózy, mají sníženou plodnost.
(Novotná, Malý, 2012, s. 183)
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Na vzniku sterility u žen s endometriózou se mohou podílet tyto faktory:
 Mechanické (redukce funkčního ovariálního parenchymu, adheze, destrukce
či okluze tub)
 Biochemické (snížená receptivita endometria, snížená fertilizace oocytů,
snížená nidační schopnost embrya, hostilní prostředí v malé pánvi).
Biochemické faktory snižují úspěšnost léčby v asistované reprodukci.
Z hlediska plodnosti vyžaduje léčba endometriózy speciální management
pro každou pacientku s ohledem na všechny další faktory, které ovlivňují šanci
na otěhotnění (věk, délka léčby neplodnosti, délka a stupeň onemocnění, mužský
faktor neplodnosti). (Novotná, Malý, 2012, s. 183)

4.1 Možné příčiny neplodnosti v souvislosti s endometriózou
Anatomická překážka
Jasnou příčinou neplodnosti u těžších stupňů endometriózy jsou adheze, které
způsobují destrukce či uzávěr vejcovodu nebo mohou omezovat jeho motivitu. Další
příčinou mohou být endometriální ovariální pseudocysty, které působí jako
mechanická příčina a vejcovod utlačují. (Cibula, 2002, s. 1)
Endokrinní příčiny
Ženy, které trpí endometriózou, mají častější výskyt anovulace, objevuje se
luteální insuficience, pomalejší růst folikulů, což má za následek menší průměr
folikulu. Na toto téma bylo publikováno již několik desítek studií, existuje mnoho
prací, které mluví o nezvýšené frekvenci oligoovulace, běžná hodnota progesteronu,
která odpovídá fyziologické luteální fázi. Není pravděpodobné, že by endokrinní
příčiny významně ovlivňovaly poruchu plodnosti u žen s endometriózou. (Cibula,
2002, s. 1)
Častější výskyt LUF ( luteinized unruptured follicle) syndromu
Výsledky a výskytem LUF syndromů se dosud zabývaly téměř dvě desítky studií
v závislosti na jednotlivých metodikách. Syndrom je nejčastěji diagnostikován
na základě ultrazvukové folikulometrie. Významnou studií, která dokumentuje
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výskyt LUF syndromů u 24,7 % (20 z 81) u žen s endometriózou a 6,8 % (3 ze 44)
u žen s mužským faktorem sterility. Mechanismus, který způsobuje LUF syndrom
u onemocnění endometriózou není prozatím znám. (Cibula, 2002, s. 1)

Imunitní porucha
Základní princip imunity - vlastní imunitou jsou vnímány tkáně a buňky, které
jsou přítomny již od narození. Ty buňky, které se objevují až v době pohlavního
dozrávání jsou pro imunitu cizí. Dobrá schopnost řízení imunity v pohlavních
orgánech, umožňuje u mužů dozrávání spermií a u žen toleranci zrajících vajíček,
následně schopnost přijmout vyvíjející se zárodek v děloze. (Madar, 2008, s. 28)

Teorie výskytu endometriózy z hlediska imunologie se opírala o autoimunitní
selhání, v případě endometriózy ve vztahu ke sliznici děložní dutiny. Mnoho
publikací napsaných k tomuto tématu udávají zvýšený nález imunokompetentních
buněk v oblasti peritoneální tekutiny. Jedná se především o buňky s imunologickou
bdělostí a fagocytární aktivitou, dochází k aktivaci peritoneálních makrofágů
a k následné produkci cytokinů, dále T-lymfocytů a NK buněk (natural killer cells).
V některých studiích bylo prokázáno, že u žen s onemocněním endometriózy dochází
ke zvýšení apoptotických mechanismů. Při důkladnějších imunologických studiích
byl zjištěn poměrně vysoký výskyt dalších protilátek (proti vaječníku, zona
pellucida, proti spermiím, proti různým fosfolidům). Vysoce aktivní buněčná imunita
poškozuje spermie, vajíčko, celé embryo. (Ulčová – Gallová, 2012, s. 176)

Z dosavadních studií je jasné, že imunologické faktory a mechanismy ovlivňují
ve všech fázích implantaci embrya v děloze. Hlavní pozornost ve výzkumu
je věnována funkci protilátek, cytokinů a buňkám zprostředkované imunity.
(Krajčovičová, Crha, Ventruba, 2012, s. 23)
Lokální zánětlivá reakce
Zmnožená peritoneální tekutina obsahuje zánětlivé biochemické i celulární
faktory (prostaglandiny, aktivované makrofágy, TNF), které mají negativní dopad
na spermii, oocyt, embryo a na funkci vejcovodů. (Novotná, Malý, 2012, s. 184)
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4.2 Léčba ETRS v souvislosti s neplodností
Jak postupovat v léčbě endometriózy u sterilních žen, aby byla léčba optimální,
můžeme považovat za velmi kontroverzní otázku. Jak už bylo výše uvedeno příčiny
neplodnosti v souvislosti s endometriózou jsou imunologické, endokrinologické,
biochemické a další. (Tholt, Pániková, 2005, s. 5)

U párů s poruchou plodnosti s onemocněním s endometriózou je vždy nutná
terapeutická rozvaha. Zohledňuje se především věk ženy, stupeň endometriózy, délka
trvání neplodnosti, mužský faktor neplodnosti a délka léčby. Úspěšnost
farmakologické léčby u poruch plodnosti žen se zabývají metaanalytické studie.
Významné

rozdíly

v účinnosti

jednotlivých

medikamentózních

postupů

nebo kombinace medikamentózní a chirurgické léčby nebyly zjištěny. Efektivní
postup léčby poruch plodnosti spojených s endometriózou je léčba chirurgická
s metodami asistované reprodukce. (Mardešić, Vraná – Mardešićová, 2010, s. 13)
Podle Crhy a Juránkové je základní principem hormonální léčby blokáda
produkce ovariálních estrogenů. Závisí to na přítomnosti steroidních receptorů,
vaskularizaci léze a její velikosti. V současné době je nejčastěji používán Triptorelin.
Hormonální léčba může na některá ložiska endometriózy působit rezistentně.
V současné době dle doporučení ESHRE není hormonální blokáda ovarií
u minimální nebo mírné endometriózy jednoznačně účinná pro dosažení gravidity.
(Crha, Juránková, 2006, s. 206)

Z metod asistované reprodukce se uplatňuje léčba gonadotropiny intrauterinní,
inseminace (IUI) a in vitro fertilizace (IVF). (Giudice, 2010, s. 19)

4.2.1 Ultrazvuk v diagnostice sterility

Ultrazvuk je nedílnou součástí a dnes rutinní praxí v managementu fertility, jehož
úkolem je monitoring spontánního nebo stimulovaného cyklu, diagnostika ovulace,
hodnocení celkové ovariální rezervy, ale i hodnocení příčin sterility z pánevních
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patologií. Pro ženy s onemocněním neplodnosti, což mohou být endometriální
polypy, polycystická ovaria, vrozené uterinní abnormality, postižení vejcovodů
nebo traumatická amenorea (Ashermannův syndrom) je stále ultrazvuk zásadním
vyšetřením. Má nezastupitelnou roli v asistované reprodukci. (Žáčková, Šafář, Krofta
a kol., 2009, s. 523)

4.2.2 Intrauterinní inseminace (IUI)
K použití této metody je nutné zachování funkce a průchodnosti vejcovodů. Bylo
zjištěno hodnocení kumulativního těhotenského indexu a měsíční fekundability,
že neléčené ženy s endometriózou I. a II. stupně mají plodnost stejnou jako ženy
s idiopatickou sterilitou. (Kučera, 2008, s. 136)

Čtyři léčebné strategie jsou porovnávány v rozsáhlé randomizované studii
u 932 párů se stupněm endometriózy I. a II. nebo idiopatickou neplodností.
Kumulativní četností těhotenství bylo dosaženo během čtyř léčebných cyklů: 10 %
po intracervikární inseminaci, 18 % po intrauterinní inseminaci, po léčbě
gonadotropinní a intracervikální inseminací 19 % a po léčbě gonadotropiny
s intrauterinní inseminací 33 %. (Giudice, 2010, s. 19)

4.2.3 In vitro fertilizace (IVF)
Léčba metodou IVF je zdlouhavý proces, který zahrnuje stanovení diagnózy,
komplexní vyšetření jak ženy tak i muže, navržení optimálního postupu v závislosti
na zjištěných příčinách, léčbu a zpracování jejího výsledku. (Lošáková, 2012, s. 34)
Metaanalýza čtrnácti randomizovaných studií prokázala, že ženy trpící
endometriózou mají nižší pravděpodobnost početí s využitím IVF než ženy
s neplodností danou tubárními faktory. (OR – odds racio, poměr šancí 0,81; 95 %
interval spolehlivosti [IS 0,72 – 0,91]). (Giudice, 2010, s. 19)
Kučera píše o studii Barnharta z roku 2002, který prokázal až o 35 % nižší

33

úspěšnost IVF u žen léčených na endometriózu. Nižší úspěšnost pravděpodobně
souvisí s nižší kvalitou oocytů než s alterovanou endometriální receptivitou.
V případě ovariální endometriózy, kdy došlo k resekci endometriomu se objevují
výzkumy o zhoršené funkci ovarií. Současné studie zatím neprokázaly, že by došlo
ke zlepšení výsledků IVF při odstranění endometriomů, ale ani nepotvrdily, že by
se výsledky IVF zhoršily. Cochranova databáze z roku 2006 doporučuje léčbu
pomocí tzv. ultra dlouhého protokolu GnRH analog, a to hlavně po operační léčbě
III. a IV. stupně endometriózy. Během užívání GnRH analog v období 3 - 6 měsíců
se zvýšila úspěšnost IVF o 50 % oproti ženám, kde nebyla provedena výše uvedená
terapie. Nebylo prokázáno, že by opakované operace u pokročilých stupňů
endometriózy zvyšovaly plodnost. (Kučera, 2008, s. 137)

Novotná, Malý udává, že u žen s endometriózou III. a IV. stupně můžeme
očekávat vyšší spotřebu FSH, nižší počet získaných oocytů a zvýšený počet rušených
cyklů. U pacientek s ovariální endometriózou byl získán nižší počet oocytů
oproti pacientkám s jinou formou endometriózy, ale jejich fertilizace byla
srovnatelná. Není tedy ovlivněna kvalita získaných oocytů jen jejich počet. Jiné
provedené studie naopak hovoří o jejich snížené kvalitě a o snížené schopnosti
implantace embryí. Pokud opakovaně (během 3 cyklů) nedojde k otěhotnění
s využitím vlastních pohlavních buněk, je vhodné zvážit použití darovaných oocytů,
a to především u žen vyššího věku a s pokročilou formou endometriózy. (Novotná,
Malý, 2012, s. 188)

Podle Barri a kolektivu by neplodné pacientky měly podstoupit nejprve
chirurgickou léčbu jako metodu první volby, po selhání této léčby využít s kombinací
IVF metod, které nabízejí nejlepší šanci otěhotnět u těchto pacientů. (Barri, Coroleu,
Tur et al., 2010, s. 183)
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ZÁVĚR
Cílem práce bylo vytvořit přehledovou studii o endometrióze a jejím vlivu
na plodnost ženy. Z dostupných literárních zdrojů jak knižních tak i časopiseckých
podložit a porovnat současné poznatky o endometrióze.
První cíl práce byl splněn. Byly popsány jednotlivé příčiny vzniku endometriózy,
její klasifikace, etiopatogeneze, epidemiologie a historická data původu onemocnění.
Cílem druhým bylo předložit poznatky o možnostech diagnostiky endometriózy.
Zde byly uvedeny poznatky o diagnostických metodách, které se používají
při zjišťování příčin endometriózy. Byly popsány metody od nejjednodušších
po složitější, vyšetření invazivní a neinvazivní. V současné době nejužívanější
metodou je chirurgické řešení pomocí laparoskopie, které je zároveň diagnostickou
a terapeutickou metodou. Díky této metodě byla zjištěna endometrióza až u 85 %
žen.
V třetím cíli bakalářské práce jsou shrnuty poznatky o možnostech léčby
endometriózy. Léčba je rozdělena na část farmakologickou a část chirurgickou.
Farmakologická část je dále rozčleněna na léčbu specifickou a nespecifickou. Každá
z nich analyzuje jednotlivé možnosti léčby a jejich užití v klinické praxi. U většiny
případů

je

používána

kombinace

léčby

farmakologické

a

chirurgické.

Z farmakologické léčby nejčastěji je využívaná hormonální orální kontracepce, která
má úspěšnost 70 %. Novým směrem léčby při selhání předchozích dvou terapií může
být léčba pomocí inhibitorů aromatázy.
Poslední cíl byl zaměřen na vznik neplodnosti v souvislosti s endometriózou.
Objasňuje jednotlivé příčiny neplodnosti v souvislosti s endometriózou a popsány
jednotlivé metody léčby. Byly zmíněny některé zajímavé studie léčby endometriózy
a neplodnosti žen i s jejich výsledky. Neplodnost žen v 50 % je zapříčiněná
onemocněním endometriózy. Studie prokázaly nižší pravděpodobnost početí pomocí
IVF než u žen s jinými faktory neplodnosti. Efektivní postup léčby je spojení
chirurgické léčby s metodami asistované reprodukce.
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Endometrióza je důležité gynekologické onemocnění. Počet žen s endometriózou
v populaci přibývá. V posledních dvaceti letech bylo dosaženo pokroku v její léčbě
a daří se léčit i neplodnost žen s endometriózou. Ne vždy je možné zabránit recidivě
tohoto onemocnění.
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PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
AFS-r

American Fertility Society revised

ASRM

American Fertility for Reproductive Medicine

BZA

bazedoxifen

COC

kombinované hormonální antikoncepce (combinet oral contraceptive)

DIE

hluboká infiltrujícící endometrióza (deep infiltrating endometriosis)

ETRS

endometrióza

ESHRE

Society of Human Reproduction & Embryology

FDA

Food and Drug Administratiion

GnRH

gonadotropin releasing hormon

HRE

hluboká rektovaginální endometrióza

HRT

hormonální substituční terapie

IUI

intrauterinní inseminace

IVF

in vitro fertilizace

IS

interval spolehlivosti

LUF

luteinized unruptured follicle

LUNA

laparoscopic uterine nerve ablation

MNR

magnetická rezonance

NKbuněk

natural killer cells

NSAID

nesteroidní antiflogistika (non–steroidal anti-inflammatory drugs)

OR

odds racio

SERM

selektivní modulátory estrogenových receptorů (selective estrogen
receptor modulator)

TIAR

tkáňové poškození a reparace (tissue injury and repair)

TNF

tumor necrosis factor

TVUS

transvaginální ultrasonografie
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Příloha 1

Obr. 1 Typický endometriom (Kučerová, 2012)

Obr. 2 Hyperechogenní ložiska u endometriomů (Kučerová, 2012)
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Příloha 2

Obr. 3 Laparoskopický obraz oboustranné rozsáhlé ovariální
endometriózy (Kučera, 2008)

Obr. 4 Jizvení Douglasova prostoru při hluboké rektovaginální
endometrióze (Kučera, 2008)
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Příloha 3

Obr. 5 Schéma transvaginální endoskopie (Kučera, 2008)
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Příloha 4

Obr. 6 Účinky inhibitorů aromatázy v organismu (Attar, 2006)

46

Příloha 5

Algoritmus léčby
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á 6 měsíců
Konzervativní léčba
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Obr. 7 Algoritmus léčby ve vztahu k chirurgickému přístupu (Kučera, 2012)
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