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Orálne kontraceptíva (OC) ako hlavná súčasť hormonálnej antikoncepcie sú u nás najčastejšie používanou a najspoľahlivejšou metódou 
antikoncepcie. Užívanie OC má však okrem svojich výhod aj negatíva. Najzávažnejšou komplikáciou OC je venózny tromboembolizmus 
(VTE). Riziko VTE je závislé od dávky estrogénu a typu progestagénu, zvyšuje sa najmä s vekom a prítomnosťou vrodenej a získanej 
trombofílie. Článok podáva literárny prehľad bezpečnosti a rizík OC vo vzťahu k VTE a so zameraním sa na populáciu žien s vrodeným 
a získaným trombofilným stavom.
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Oral contraceptives and thrombophilia

Oral contraceptives (OC), as a principle part of the hormonal contraception, are considered to be the most common and reliable method 
of contraception. However, the use of OC has been referred to have except of benefits also some shortcomings. Venous thromboembolism 
(VTE) represents the most severe complication of OC. VTE risk is depending on amount of estrogen and type of progestogen, increases 
particularly with age and a presence of inherited and acquired thrombophilia. The article is a review and deals with the safety and risks 
of OC related to VTE focusing on population of women who carry inherited and acquired thrombophilia.
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Úvod
Orálne kontraceptíva (OC) užíva vo svete 

niekoľko 100 miliónov žien. OC sú jednou z naj-
spoľahlivejších antikoncepčných metód s per-
centom zlyhania od 0,1 % do 5 % v prvom roku 
užívania. Slovensko v počte žien uprednostňu- 
júcich hormonálnu antikoncepciu zaostávalo za 
vyspelejšou časťou Európy, avšak v súčasnosti sa 
dá predpokladať stúpajúca tendencia v spotrebe 
týchto hormonálnych preparátov aj v SR (tabuľ-
ka 1) (8). Vzhľadom na veľký počet užívateliek aj 
najmenšie riziko vzniku nežiaducich účinkov má 
vplyv na životy mnohých žien, a preto má pozna-
nie rizikových faktorov kľúčovú úlohu v prevencii.

Od roku 1960 je známe, že ženské pohlavné 
hormóny zvyšujú riziko žilovej trombózy, srdco-
vého infarktu a náhlej cievnej mozgovej príhody 
(24). Prvý prípad trombózy asociovanej s užíva-

ním OC zaznamenal v roku 1961 praktický lekár  
Dr. Jordan u 40-ročnej zdravotnej sestry s pľúc-
nou embolizáciou hneď v úvode liečby endo-
metriózy preparátom s obsahom 100 μg mes-
tranolu a noretynodrelu (28). Hoci sa toto riziko 
zmenšuje pri aplikácii malých dávok perorálnej 
antikoncepcie, stále zostávajú OC hlavnou prí-
činou žilového tromboembolizmu (VTE) u mla-
dých žien (tabuľka 2) (1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 19, 20, 22, 25, 31). 

Orálne kontraceptíva (OC)
Prvé orálne kontraceptívum (OC) získalo li-

cenciu v USA v roku 1959. Väčšina kontraceptív 
sú kombinované prípravky obsahujúce estrogén 
(etinylestradiol (EE) – syntetický analóg estra-
diolu) a gestagén. Prvé OC obsahovalo 125 μg 
estrogénu (mestranolu). Odvtedy sa dávka es-
trogénu v OC znížila na minimum kvôli zabezpe-
čeniu maximálnej bezpečnosti pri zachovanom 
antikoncepčnom účinku. Súčasné OC sa podľa 
obsahu EE rozdeľujú do 3 skupín (30 – 35 μg EE, 
20 μg EE a menej ako 20 μg EE). Zmena proges-

terónu sa týka viac chemického zloženia ako 
dávky, pretože gestagénna zložka bráni ovulácii. 
Prvé OC obsahovali tzv. gestagény 1. generácie 
(noretisterón, noretynodrel, lynestrenol a etyno-
diolacetát). V 70. rokoch sa používala 2. generácia 
OC (norgestrel, levonorgestrel a norgestrión). 
Progesteróny 3. generácie (desogestrel, gesto-
dén a norgestimát) sa v Európe začali používať 
od 80. rokov 20. storočia. Norgestimát sa často 
zaraďuje medzi gestagény 2. generácie, pretože 
sa čiastočne metabolizuje na levonorgestrel. 
Dôraz na zlepšenie znášanlivosti a zníženie ne-
antikoncepčných účinkov OC viedol k vývoju 
nových gestagénov 4. generácie. Patria k nim 
dienogest, drospirenón a cyproterón acetát 
(tabuľka 3) (1, 4, 6, 9, 10, 23). V januári 2014 EMA 
(European Medical Agency) zaviedla novú kla-
sifikáciu OC, založenú nie na generácii OC, ale 
na type progestagénu (30).

Na základe biologických účinkov sa gestagé-
ny rozdeľujú na gestagény s reziduálnou andro-
génnou aktivitou (noretisterón, lynestrenol, le-
vonorgestrel), gestagény s minimálnou reziduál- 

Tabuľ ka 2. Riziko VTE u žien, ktoré užívajú OC (9) 

Relatívne riziko Absolútne riziko  
VTE/10 000 žien/rok

bez OC 1 2– 3/10 000
OC 2. generácie ~2,5-násobne vyššie 5 – 7/10 000
OC 3. a 4. generácie ~4-násobne vyššie 9 – 12/10 000
len progestagény 1 2 – 3/10 000
tehotnosť a šestonedelie ~ 16-násobne vyššie 30 – 50/10 000
Vysvetlivky: VTE – venózny tromboembolizmus, OC – orálne kontraceptíva

Tabuľ ka 1. Pearlov index – stupeň rizika zlyha-
nia antikoncepcie (%) (8)

Nechránený styk 80,00 – 85,00
Spermicídy 0,70 – 25,00
Kondóm 14,00
Kombinované orálne 
kontraceptíva (OC)

0,10 – 0,40

Perorálne gestagény 0,14 – 9,60
Depotné gestagény 0 – 1,00
Vnútromaternicové teliesko (Cu) 0,20 – 0,80
Vnútromaternicové teliesko 
(levonorgestrel)

0,02 – 0,20

Ženská sterilizácia 0 – 0,50
Mužská sterilizácia 0 – 0,15
Vysvetlivky: OC – orálne kontraceptíva,  Cu – meď
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nou androgénnou aktivitou (desogestrel, gesto-
dén, norgestimát) a antiandrogénne gestagé-
ny (cyproterón acetát a chlormadinón acetát). 
Samostatnú skupinu tvorí derivát spirolaktónu, 
drospirenón (7, 8, 9, 25, 26, 30).

Vplyv OC na hemokoaguláciu 
a fibrinolýzu

Užívanie OC má komplexný vplyv na he-
mokoaguláciu. Je dokázané, že počas užívania 
orálnych kontraceptív sa mení takmer 15 hemo-
stazeologických parametrov. Väčšina zmien sa 
dotýka faktorov syntetizovaných v pečeni.

OC zvyšujú koncentrácie fibrinogénu, pro-
trombínu, F VII, F VIII, F IX, F X, F XI, F XII, FXIII, 
a naopak dochádza k zníženiu koncentrácie 
inhibítorov koagulácie – proteínu S (PS) a anti- 
trombínu (AT). Znižuje sa koncentrácia FV. Na dru- 
hej strane sa však po OC zvyšuje koncentrácia 
inhibítora koagulácie proteínu C (PC). Dochádza 
k navodeniu sekundárnej získanej rezistencie 
na proteín C (APC-R), ktorá je takej istej povahy 
ako APC-R vyvolaná mutáciou FV Leiden (10, 21).

Bolo dokázané, že OC znižujú APC-R pomer 
vyšetrovanej plazmy, bez prítomnosti FV Leiden. 
APC-R pomer sa normalizuje po 1 – 2 mesiacoch 
od vysadenia OC. Uvádza sa, že je to pravdepo-
dobne spôsobené poklesom koncentrácie PS 
a FV, ako je uvedené vyššie. Zvyšuje sa aj kon-
centrácia trombínom aktivovaného inhibítora 
fibrinolýzy (TAFI) nezávisle od iných faktorov, 
ale na druhej strane aj koncentrácia tkanivo-
vého aktivátora plazminogénu (t-PA) a znižuje 
sa aktivita a koncentrácia inhibítora aktivátora 
plazminogénu (PAI-1). In vitro sa dokázala aj 
dvojnásobne vyššia syntéza von Willebrandovho 
faktora (vWF) v bunkách endotelu po stimulácii 
17-β-estradiolom (10, 13, 15, 21, 25).

O  estrogénoch je však známe aj to, že 
priaznivo ovplyvňujú reológiu krvi, znižujú jej 
viskozitu. Majú významné antioxidačné vlast-
nosti, ktoré priamo pôsobia na lipidový profil 
a môžu prispieť k zvýšeniu od endotelu závislej 
vazodilatácie.

Po zhodnotení všetkých uvedených pro- 
a protikoagulačných účinkov u žien užívajúcich 
OC nakoniec prevláda sklon k hyperkoagulá-
cii. Dokazujú to aj nálezy zvýšených koncentrácií 
fibrinopeptidu A, komplexu trombín-antitrom-
bín (TAT) a protrombínových fragmentov F1+F2 
pri vyšetrení hemokoagulácie u žien, ktoré uží-
vajú OC. Za normálnej situácie je tento vzostup 
trombofílie zrejme kompenzovaný sekundárnou 
aktiváciou fibrinolýzy. Potvrdzuje to dôkaz zvý-
šenej koncentrácie štiepnych produktov fibrínu 
(FDP) a D-dimérov v periférnej žilovej krvi. Tieto 

zmeny sú však individuálne, a preto môžeme 
ženy rozdeliť do 2 skupín podľa odpovede he-
mostázy na užívané OC – na ženy s nízkou odpo-
veďou – „low responders” a ženy s výraznejšou 
odpoveďou „high responders“. Toto je tiež 
vysvetlením zvýšenej koncentrácie D-dimérov 
u niektorých žien pri užívaní OC (10, 12, 22).

Uvedené zmeny hemostázy vedú k väč-
šiemu riziku VTE, ktoré je 2- až 4-násobne 
vyššie v porovnaní s normálnou populáciou 
mladých žien (2 – 3/10 000) (tabuľka 2) (9).

Predpokladá sa, že uvedené zmeny sú spô-
sobené exogénnymi estrogénmi. Mnohé štúdie 
sa však zaoberajú aj vplyvom gestagénov na 
hemostázu a vývoj aterosklerózy (tabuľka 3) 
(30). Gestagény druhej generácie spôsobujú 
iba minimálne zmeny koagulácie. Ich účinok 
na metabolizmus lipidov sa prejaví v zníženej 
syntéze triacylglycerolov a lipoproteínov s veľmi 
nízkou denzitou (VLDL ). Gestagény tiež stimulu-
jú lipoproteínovú lipázu v pečeni. V kombinácii 
modifikujú účinok estrogénov na metabolizmus 
pečene, endotel a doštičky. Novšie gestagény 
tretej generácie majú menej výrazné účinky 
na lipidový profil. V štúdiách na zvieratách sa 
dokázalo, že gestagény v závislosti od veľkosti 
dávky inhibujú priaznivé účinky estrogénov na 
cievnu stenu, bez podstatnejšieho vplyvu na 
koncentrácie lipidov. Pozoroval sa aj ich vazo-
konstrikčný účinok na artériovú stenu závislý od 
endotelu (10, 11, 12, 22, 28).

Trombogenicita OC
Trombogenicita OC nezávisí len od koncen-

trácie estrogénov, ale aj od koncentrácie a od 
typu gestagénu (tabuľka 3) (30). Prokoagulačný 
účinok kontraceptív je reverzibilný a trvá len 
počas užívania OC, s postupným vymiznutím do 
troch mesiacov po vysadení. Riziko nie je kumu-
latívne a je najvyššie počas prvého roku užívania, 
resp. prvých šiestich mesiacov. A to hlavne u žien 
s protrombotickým defektom koagulačného 
systému, u ktorých každé ďalšie zvýšenie rizika 
môže vyprovokovať trombózu (4, 5).

Podľa Leidenskej štúdie je riziko vzniku VTE 
počas prvých 6 mesiacov užívania OC 3-násob-
ne vyššie a počas 1. roku užívania je celkovo 

2-násobne vyššie v porovnaní s celkovým rizi-
kom prolongovaného užívania OC. Pacientky, 
u ktorých sa žilová trombóza objavila skoro po 
začatí liečby, boli častejšie trombofilné. Riziko 
rozvoja hĺbkovej venóznej trombózy (HVT) po-
čas prvých 6 mesiacov užívania je u pacientky 
s hereditárnym trombofilným stavom 19-násob-
né a celkovo v prvom roku užívania 11-násobné 
v porovnaní s rizikom dlhodobého užívania OC. 
Môžeme teda povedať, že u ženy s vrodenou 
protrombotickou poruchou koagulácie užíva-
júcej OC sa žilová trombóza vyvinie nielen čas-
tejšie, ale aj skôr v porovnaní so zdravou ženou 
(4, 5, 27, 28, 29).

Riziko je vyššie v prvom roku dlhodobého 
užívania aj u žien bez známej protrombotickej 
poruchy, čo by mohlo svedčiť o doteraz nepo-
znaných a neobjavených rizikových faktoroch 
vzniku venóznej trombózy.

VTE je ochorenie multifaktoriálne, preto sa 
riziko VTE pri užívaní OC ďalej zvyšuje pri prí-
tomnosti ďalších rizikových faktorov (RF) VTE. 
Riziko VTE pri užívaní OC stúpa s hmotnosťou 
pacientky. Je 5-násobné pri BMI (body mass 
index) > 25 a pri BMI > 30 je viac ako 10-násobné. 
U žien so stredne vysokým BMI 20 – 25 je riziko 
2,4-násobne vyššie (1, 12, 22, 28).

K VTE často dochádza aj v súvislosti s ope-
ráciou, imobilizáciou DK a ďalšími rizikovými 
situáciami pre vznik VTE (pokiaľ žena nie je profy-
lakticky zabezpečená, napr. heparínom s nízkou 

Tabuľ ka 3. Relatívne riziko VTE u žien s OC podľa typu progestínu vs. levonorgestrel (30) 

Hormonálna liečba OR pre VTE
Progestagény Estrogény
2. generácia OC –  levonorgestrel < 50 μg EE 1
1. generácia OC – noretisterón ≥ 50 μg EE 1,1
3.  generácia OC – norgestimát < 50 μg EE 1,1
3.  generácia OC – desogestrel, gestodén < 50 μg EE 1,5 – 1,8
4.  generácia OC – drospirenón, dienogest, cyproterón acetát  < 50 μg EE 1,8
Vysvetlivky: OR – odds ratio, VTE – venózny tromboembolizmus; OC – orálne kontraceptíva, EE – etinylestradiol

Tabuľ ka 4. Riziko VTE u užívateliek OC s mutá-
ciou FV Leiden a mutáciou protrombínu (FII) (19)

OC Mutácia FV Mutácia 
protrombínu

RR

– – – 1

+ – – 2,29

– + – 5,88

– – + 3,21

– + + 14,67

+ + – 10,25

+ – + 7,14

+ + + 16,97

Vysvetlivky: VTE – venózny tromboembolizmus,  
OC – orálne kontraceptíva, FV – koagulačný faktor V, 
RR – relatívne riziko
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molekulovou hmotnosťou – LMWH). Riziko VTE 
stúpa v prítomnosti vrodeného trombofilného 
stavu. Na základe veľkého množstva poznatkov 
o trombofilných stavoch dnes vieme, že toto 
riziko nie je u všetkých žien rovnaké (tabuľka 4).

Riziko VTE pri OC 2. generácie 
oproti OC 3. generácie

OC, ktoré obsahujú gestagény s nižšou an-
drogénnou aktivitou, tzv. gestagény 3. generácie 
(desogestrel a gestodén), potencujú prokoagu-
lačný stav 2-krát viac ako staršie kontraceptíva 
s gestagénmi tzv. 2. generácie (norgestrel, levo-
norgestrel) (tabuľka 2 a 3). Tento účinok nesúvisí 
s estrogénmi, ktoré sa už v novších preparátoch 
používajú vo veľmi malej dávke 30 – 35 ug es-
tradiolu. Napriek niekoľkým výhodám (zlepšený 
lipidový profil a znížená androgenicita), OC 3. 
generácie obsahujúce desogestrel a gestodén 
sú spojené s vyšším rizikom VTE (s výnimkou 
norgestimátu, ktorý má podobné riziko VTE 
ako 2. generácia OC) (tabuľka 3) (1, 4, 9, 10, 11, 
12, 21, 26). 

OC 3. generácie majú v porovnaní s OC  
2. generácie výrazný vplyv na zvýšenie koncen-
trácie FVII, zvýšenie F1+F2 fragmentu protrombí-
nu, zníženie PS, zvýšenie TAFI a častejšie pri ich 
užívaní vzniká získaná APC-R. Všeobecne sa riziko 
trombózy pri užívaní OC vo viacerých štúdiách 
pohybuje medzi 1,5 – 2,2. Kým zdravé ženy vo 
veku 15 – 44 rokov, ktoré neužívajú OC, majú 
riziko vzniku VTE 2 – 3 prípady na 10 000/rok, 
u žien užívajúcich OC obsahujúce levonorgestrel 

a menej ako 50 ug etinylestradiolu je to už 5 – 7 
prípadov na 10 000 žien/rok (tabuľka 2). Ženy 
užívajúce OC, ktoré obsahujú aspoň 20 ug etiny-
lestradiolu v kombinácii s desogestrelom, alebo 
gestodénom (mono-, bi- alebo trojfázového 
zloženia) dosahujú riziko VTE 9 – 12 prípadov na 
10 000/rok, čo je však stále menšie ako riziko VTE 
v tehotnosti, ktoré stúpa až na 30 – 50/10 000  
tehotnosti (tabuľka 2) (1, 4, 9, 10, 11, 12, 18, 21, 26).

Súhrn poznatkov o vplyve OC na 
riziko vzniku VTE
a)  Súčasné užívateľky OC majú nízke relatívne 

riziko vzniku VTE (2 – 4-násobné) a abso- 
lútne riziko vzniku VTE, ktoré nie je viac ako 
3 – 6-násobné v porovnaní so ženami, ktoré 
OC neužívajú.

b)  Riziko VTE je najvyššie počas prvého roku 
užívania, následne sa znižuje, pretrváva však 
až do vysadenia OC.

c)  Po vynechaní OC sa riziko VTE rýchlo zníži 
na úroveň rizika neužívateliek. Odporúča 
sa ukončiť užívanie OC 4 – 6 týždňov pred 
plánovaným veľkým operačným výkonom 
v trvaní > 1 hod., ktorý je spojený s dlhšou 
imobilizáciou.

d)  U žien, ktoré užívajú OC s obsahom menej 
ako 50 μg etinylestradiolu, riziko vzniku VTE 
nezávisí od dávky estrogénu. Avšak nové OC, 
ktoré obsahujú namiesto etinylestradiolu 
estradiol valerát alebo estradiol, majú riziko 
VTE nižšie než je riziko VTE pri OC 2. gene-
rácie.

e)  OC 3. a 4. generácie obsahujúce desogestrel, 
gestodén alebo antiandrogén cyproterón 
acetát majú významne vyššie riziko vzniku 
VTE než OC 2. generácie s obsahom levo- 
norgestrelu (výnimkou v rámci 3. generácie 
OC je norgestimát, ktorý má podobné riziko 
VTE ako levonorgestrel). 

f)  Absolútne riziko vzniku VTE, spojené s OC, 
stúpa s vekom pacientky (> 35 rokov) a s prí-
davnými RF ako obezita, imobilizácia a s prí-
tomnosťou niektorého z trombofilných stavov. 

g)  Nezdá sa, že by fajčenie a vysoký krvný tlak, 
ktoré sú dôležité rizikové faktory kardiovas-
kulárnych ochorení s postihom artérií, zvy-
šovali výraznejšie riziko vzniku VTE.

h)  Podľa novších štúdií nezvyšujú riziko VTE 
jednozložkové progestagénové kontraceptí-
va a môžu byť preto bezpečnou alternatívou 
pre ženy s anamnézou VTE. 

i)  Zvýšené riziko vzniku VTE počas užívania OC 
je nižšie ako riziko vzniku VTE počas tehot-
nosti a šestonedelia.

Odporúčanie pred nasadením 
OC z pohľadu rizika VTE (pozri aj 
tabuľku 5)

Dôkladná znalosť rodinnej anamnézy (RA) 
a osobnej anamnézy (OA) VTE:
a)  RA: Prítomnosť objektívne dokázanej VTE
 –  rodičia, súrodenci, event. deti
 –  počet, typ a okolnosti vzniku VTE
 –  zhodnotenie indikácie vyšetrenia trom-

bofilného stavu
b)  OA: Anamnéza VTE: 

 Posúdenie RF VTE – vek, BMI, známa trom-
bofília, imobilizácia, varixy a i. 
Poučenie – o riziku VTE:

 –  o príznakoch VTE – žilovej trombózy 
na dolných končatinách (DK), pľúcnej 
embólie

 –  o návšteve lekára pri prvých príznakoch 
VTE

 –  o užívaní OC v prítomnosti dalšieho RF 
VTE – napr. imobilizácia DK 

OC predpisuje a typ vyberá vždy gynekológ.

Postup pred nasadením OC 
u asymptomatických žien 
s dokázaným trombofilným stavom

Tieto pacientky sú najčastejšie zachytené 
v rámci vyšetrenia pokrvných príbuzných.
a)  OC považujeme za kontraindikované pri 

náleze trombofílie s vysokým rizikom, t. j. 
deficitu AT, PC, PS, mutácie FV Leiden v ho-
mozygotnej forme, mutácie protrombínu 
FII20210A v homozygotnej forme a kom-

Tabuľ ka 5. WHO kritériá pre použitie OC vo vzťahu k VTE a artériovej trombóze (32)

WHO-1 WHO-2 WHO-3 WHO-4
po pôrode ≥ 21 dní u 
nedojčiacich žien

obezita BMI ≥ 30 po pôrode < 21 dní  
u nedojčiacich žien

dojčiace ženy

ihneď po ukončení 
tehotnosti v 1. a 2. 
trimestri

rodinná anamnéza 
VTE u prvostupňového 
príbuzného

anamnéza hypertenzie 
vrátane preeklampsie  
a ak TK nemožno sledovať

anamnéza VTE alebo 
súčasný VTE

WHO-1 WHO-2 WHO-3 WHO-4
malý operačný výkon 
bez imobilizácie 

veľký operačný výkon 
bez dlhšej imobilizácie

hypertenzia so systolou 
140 – 159 alebo 
diastolou 90 – 99

veľký operačný výkon s 
dlhšou imobilizáciou

varixy povrchová 
tromboflebitída

≥ 35 rokov a fajčenie  
< 15 cigariet

hypertenzia so systolou 
≥ 160 alebo diastolou 
≥ 100

vek < 40 rokov vek > 40 rokov ≥ 35 rokov a fajčenie  
> 15 cigariet

< 35 rokov a fajčenie
anamnéza hypertenzie 
v tehotnosti, ale súčasný 
TK je normálny a je 
kontrolovaný

trombofilný stav 
(FV Leiden, mutácia 
protrombínu, deficit PC, 
PS a AT, APS)
anamnéza alebo 
prítomnosť ICHS alebo 
CMP, migréna

Vysvetlivky: WHO-1 – neobmedzené použitie OC, WHO-2 – výhody OC prevyšujú teoretické a dokázateľné 
riziká, WHO-3 – teoretické a dokázateľné riziká obvykle prevyšujú výhody OC, WHO-4 – užívanie OC je spojené s 
neprijateľným zdravotným rizikom, ICHS – ischemická choroba srdca, CMP – cievna mozgová príhoda
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binácii mutácie FV Leiden + protrombínu 
FII20210A v heterozygotnej forme. 

b)  OC tiež považujeme za rizikové pri náleze 
mutácie FV Leiden alebo mutácie protrom-
bínu F II20210A v heterozygotnej forme, syn-
drómu lepivých doštičiek (SPS) a súčasnej 
prítomnosti ďalšieho, jasne definovaného 
RF VTE.

c)  Pri náleze FV Leiden alebo protrombínu F 
II20210A v heterozygotnej forme – OC nie 
sú kontraindikované, ale je potrebné zvá-
žiť mieru rizika VTE, zhodnotiť prítomnosť 
ďalších RF. Pokiaľ nie sú prítomné ďalšie RF, 
vlastné rozhodnutie závisí od ženy. V prípa-
de, že chce OC užívať, je nevyhnutné ženu 
poučiť o príznakoch VTE, návšteve lekára 
pri prvých príznakoch VTE, o nevyhnutnos-
ti hlásiť užívanie OC v prípade pridruženej 
rizikovej situácie, ako je imobilizácia a iné. 
Výber typu antikoncepcie môže samozrejme 
znížiť riziko VTE (gestagén 2. generácie vs. 3. 
generácie alebo len jednozložkové proges-
tagénové kontraceptíva).

d)  U symptomatických žien v zmysle VTE 
alebo artériovej trombózy – v minulosti 
alebo v súčasnosti prítomná krvná zrazenina 
v žilách alebo v tepnách (t. j. HVT, PE, infarkt 
myokardu, náhla mozgová príhoda) sú OC 
kontraindikované. U žien s anamnézou 
VTE by mohli byť podľa novších štúdií re-
latívne bezpečne použité jednozložkové 
progestagénové kontraceptíva.

e)  Vzhľadom na prevalenciu trombofilných 
stavov a rozšírenosť OC prichádza do úvahy 
otázka plošného vyšetrovania trombofilných 
stavov pred nasadením OC. Paušálna de-
tekcia vrodenej trombofílie a vyšetrenie 
koagulácie u žien, ktoré plánujú hormonálnu 
antikoncepciu, však nie je odporúčaná. Je 
cenovo náročná a z pohľadu pomeru riziko/
benefit by nebola prínosom. Neodporúča sa 
a nerealizuje ani v rozvinutých krajinách. 

Zoznam použitých skratiek
APC-R – rezistencia na aktivovaný proteín C
AT – antitrombín
BMI – body mass index
DK – dolné končatiny 
EE – etinylestradiol
EMA – European Medical Agency
F – koagulačný faktor
 F1+F2 – fragmenty protrombínu F1+F2 
FDP – fibrín (fibrinogén) degradačné produkty
HVT – hĺbková venózna trombóza

LMWH – heparín s  nízkou molekulovou 
hmotnosťou (low molecular weight heparin)
OA – osobná anamnéza
OC – orálne kontraceptíva (oral contraceptives)
PAI-1 – inhibítor plazminogénového aktiváto-
ra - 1
PC – proteín C
PE – pľúcna embólia
PS – proteín S
RA – rodinná anamnéza
RF – rizikové faktory
SPS – syndróm lepivých doštičiek (sticky platelet 
syndrome)
TAFI – trombínom aktivovateľný (aktivovaný) 
inhibítor fibrinolýzy (thrombin activatable 
 fibrinolysis inhibitor)
TAT – komplex trombín-antitrombín
t-PA – tkanivový aktivátor plazminogénu
VLDL – lipoproteíny s veľmi nízkou denzitou 
(very low density lipoproteins)
VTE – venózny tromboembolizmus
vWF – von Willebrandov faktor

Poďakovanie: Práca bola podporená projek-
tom Vega 1/0168/16.
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