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Obrázek 1: Vulva
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Obrázek 2: Anatomie klitorisu
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Obrázek 3: Svalstvo pánevního dna

Obrázek 4: Ženské pánevní dno (sagitální řez)
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Obrázek 5: Ruka držící vložku s výtokem

Obrázek 6: Rozevřené (nalevo) 
a uzavřené (napravo) spekulum
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Obrázek 7: Pubické ochlupení a potní žlázy

Obrázek 8: Normální chloupek; zarostlý chloupek – 
stočený chloupek, uvězněný chloupek
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Tabulka 1: Standardní savost tamponů

Obrázek 9: Poševní sliznice

SAVOST OBJEM KRVE

Light < 6 g

Regular 6–9 g

Super 9–12 g

Super Plus 12–15 g

Ultra 15–18 g

Ženy před  
menopauzou

Ženy po  
menopauze

Nízké pH

Vysoké hladiny  
estrogenu

Vysoké pH

Nízké hladiny  
estrogenu

Mikrobiota s převahou 
laktobacilů

Silnější sliznice

Vrstevnatý  
dlaždicový epitel

Rozličná mikrobiota

Tenčí sliznice

Vrstevnatý  
dlaždicový epitel

Sliznice



[ 7 ] BIBLE VAGÍNY: Doprovodné materiály k audioknize

Tabulka 2: pH a osmolalita běžných přípravků 
na hydrataci vagíny (data z roku 2018)*

Obrázek 10: Produkce testosteronu a estradiolu 
z cholesterolu

PRODUKT BÁZE PH OSMOLALI-
TA

HYALO GYN Kyselina hyaluronová N/A N/A

K-Y Liquibeads Silikon N/A N/A

Moist Again Voda 5,68 187

Replens Voda 2,98 1 491

Vagisil ProHydrate natural Feel Kyselina hyaluronová N/A N/A

YeS VM natural Vaginal Moisturizer Voda 4,15 250

*   Pro alternativy dostupné v České republice zadejte do vyhledávače slovní spojení vaginální gel. Pozn. red.
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vstupuje do krevního oběhu. Systémová estrogenová terapie může pomoct 
mnoha ženám trpícím MGS, ačkoli nemusí být tak efektivní jako lokální 
aplikace. Je-li MGS jedinou potíží, zmíněný postup se obecně nedoporuču-
je, protože s ním souvisejí určitá nízká rizika – ročně onemocní rakovinou 
prsu jedna z tisíce žen užívajících systémovou hormonální terapii (srov-
natelnou míru rizika má i pití jedné sklenice vína denně). Ženy, které mají 
dělohu, musejí navíc užívat také progesteron, hormon, jenž je chrání před 
vznikem rakoviny endometria (rakoviny děložní sliznice).

Kompletní všeobsáhlá diskuse všech výhod a nevýhod systémového 
užívání hormonů na léčbu dalších příznaků menopauzy už dalece pře-
sahuje rámec této knihy. Kdo ví, třeba se moje další kniha bude jmenovat 
Bible menopauzy.*

Vaginální DHEA

DHEA (dehydroepiandrosteron) se jinak nazývá také prasteron.
Ženské tělo vytváří pohlavní hormony, včetně testosteronu a estra-

diolu, z cholesterolu. DHEA je meziproduktem tohoto procesu. Šipky 
na obrázku 10 znázorňují, že k tvorbě dochází v obou směrech, takže 
z estradiolu může vznikat estron a z estronu zase estradiol. Testosteron 
lze přeměnit na estradiol, ale naopak to nefunguje.

Cholesterol DHEA Androstendion Testosteron

Estron                              Estradiol

Obrázek 10: Produkce testosteronu a estradiolu z cholesterolu.

K uvedenému procesu dochází ve všech buňkách, které obsahují 
enzym aromatázu, včetně buněk vaginální tkáně. V případě intravagi-
nálního DHEA se hormon vstřebá vaginální sliznicí, v ní se přemění na 

* Knihu o menopauze autorka opravdu napsala. Jmenuje se The Menopause Manifes
to a vyšla v roce 2021. Její české vydání se připravuje. Pozn. red.
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Obrázek 11: Vulva


