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Súhrn
Východiska: Incidencia nádorových ochorení prsníka neustále stúpa. Medzi rizikové faktory 

tohto ochorenia patria okrem iných aj hormonálne a iné faktory, ako sú včasný nástup me-

narché, neskorá menopauza a hormonálna substitučná liečba. Soubor pacientov a metódy: 
V rámci retrospektívnej štúdie bolo sledovaných 100 náhodne vybraných pacientiek vo veko-

vom rozpätí 28– 79 rokov, s pozitívnym nálezom zhubného nádoru prsníka. Na základe analýzy 

v zdravotnej dokumentácii sme zisťovali vplyv rizika hormonálnej liečby na vznik nádorového 

ochorenia. Sledovali sme vek pacientiek, v ktorom bolo ochorenie diagnostikované, a dĺžku 

hormonálnej liečby. Výsledky: Zo 100 náhodne vybraných pacientiek s potvrdenou diagnó-

zou rakoviny prsníka tvorili najpočetnejšiu skupinu pacientky v intervale medzi 40.– 59. rokom. 
69 z nich nikdy neužívalo hormonálnu liečbu. Priemerný vek zistenia ochorenia bol 53,38 roka. 
Zistili sme, že užívanie HA a HST má vplyv na znižovanie veku, v ktorom bola rakovina prsníka 

diagnostikovaná. Priemerný vek diagnostikácie ochorenia 16 pacientiek, ktoré užívali HA, bol 

51,80 roka a 15 pacientiek s HST 51,25 roka. Záver: Napriek tomu, že vek diagnostiky ochorenia 

pri užívaní HA a HST bol v porovnaní s pacientkami, ktoré túto liečbu nikdy neužívali, nižší, 

nebol štatisticky významný.
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Summary
Backgrounds: The incidence of breast cancer diseases is continuously increasing. Hormonal 

factors like menarche, menopause and hormone replacement therapy are contributing to 

breast cancer cases. Patients and Methods: Within the retrospective study we monitored one 

hundred patients between 28 and 79 years old, selected randomly with positive anamnesis 

of malignant breast cancer. Based on an analysis of their health records, we tried to identify 

the eff ect of the risk of hormonal therapy on breast cancer occurrence. The age of patients at 

which the disease was diagnosed and the length of hormonal treatment were monitored as 

well. Results: Of the one hundred randomly selected patients diagnosed with breast cancer, 

the majority with positive anamnesis of breast cancer were between 40 and 59 years old. 69 of 

them have never used any hormonal treatment. The average age of cancer detection in the fo-

cused group was 53.38 years old. It was discovered that hormonal contraceptives (HC) and hor-

mone replacement therapy (HRT) decreases the age when breast cancer was fi rst diagnosed. 
The average age of patients with breast cancer who used HC (n = 16) was 51.80 years old and 

the average age of patients who used HRT (n = 15) was 51.25 years old. Conclusion: Although 

the age at which patients are diagnosed with breast cancer (being treated with HC and HRT) is 

lower than the age at which patients were positively diagnosed without using any hormonal 

treatment, the diff erence is statistically insignifi cant.
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Úvod
Rakovina prsníka je najčastejšou malig-

nitou u ženy a v posledných desiatich 

rokoch sa jeho celosvetová inciden-

cia zvýšila o 33 % [1]. Odhaduje sa, že 

v roku 1995 bolo v Európe registrova-

ných približne 321 000 prípadov rako-

viny prsníka a asi 124 000 úmrtí, čo zara-

ďuje toto ochorenie na popredné miesto 

[2]. Na Slovensku pribudne ročne okolo 

1 680 ochorení, pričom nádory prsníka 

u žien od 45 rokov predstavujú až 85 % 

z celkového počtu ochorení. Najvyšší vý-

skyt je vo vekovej skupine 50– 60- roč-

ných žien [3]. U pacientiek do 35 rokov 

sú zhubné nádory prsníka charakteri-

zované ako agresívnejšie a v porovnaní 

s nádormi u starších premenopauzál-

nych žien sú prognosticky menej priaz-

nivé [4]. S vekom klesá aktivita bunko-

vého delenia, avšak paradoxne stúpa 

incidencia karcinómov [5]. Príčina kar-

cinómu prsníka nie je známa, je to ge-

netické ochorenie vzniknuté mutáciou 

rôznych tumor- supresorických génov 

a protoonkogénov. Na procese malíg-

nej transformácie buniek sa zúčastňujú 

aj faktory vonkajšieho prostredia a hor-

monálne faktory [6]. Užívanie hormo-

nálnej antikoncepcie pôsobí preven-

tívne na vznik rakoviny endometria [7]. 

Otázka rizika rakoviny prsníka v súvis-

losti s dlhodobým užívaním hormonál-

nej antikoncepcie však nie je dodnes 

jednoznačne uzavretá [8]. Cieľom práce 

bolo zistiť vplyv užívania hormonálnej 

antikoncepcie (HA) a hormonálnej sub-

stitučnej terapie (HST) na vznik rako-

viny prsníka, ako aj na znižovanie veku 

diagnostiky ochorenia vplyvom užívania 

týchto prípravkov.

Súbor pacientov a metodika
Výskum bol realizovaný v Mamologickej 

ambulancii medicínskeho centra polikli-

niky v Nitre v roku 2005. Sledovali sme 

100 vybraných pacientiek, u ktorých bol 

histologickým vyšetrením potvrdený 

pozitívny nález zhubného nádoru prs-

níka. Vzorku pacientiek tvorili dospelé 

ženy vo vekovom rozpätí 29– 79 rokov. 

V tejto vekovej skupine pacientiek sme 

zisťovali, v ktorom roku života bola ra-

kovina prsníka diagnostikovaná. Sle-

dovaný súbor bol rozdelený do troch 

skupín, pričom v jednej skupine boli pa-

cientky, ktoré užívali hormonálnu anti-

koncepciu (HA), druhú skupinu tvorili 

pacientky s hormonálnou substitučnou 

terapiou (HST) a v tretej skupine boli 

ženy, ktoré uvedenú liečbu nikdy nevyu-

žili. Sledovali sme dĺžku užívania hormo-

nálnej antikoncepcie alebo hormonálnej 

substitučnej terapie (v mesiacoch), vek 

diagnostiky ochorenia a vplyv týchto 

faktorov na možné zníženie veku zistenia 

prítomnosti karcinómu prsníka. Na vy-

hodnotenie údajov sme použili interva-

lové odhady a korelačnú analýzu, ktorá 

zachytáva a analyzuje súvislosť medzi 

dvoma premennými. Na začiatku štúdie 

boli vyslovené hypotézy, ktoré boli for-

mulované na základe poznatkov z od-

bornej a vedeckej literatúry. Predpokla-

dali sme, že veková hranica, v ktorej bola 

sledovaným ženám prvý krát diagnosti-

kovaná rakovina prsníka, sa znižuje a po-

súva sa pod 55. rok života, že užívanie 

HST a HA znižuje vek diagnostiky tohto 

ochorenia v porovnaní so ženami, ktoré 

HST a HA nikdy neužívali, a dlhšia doba 

užívania HST a HA znižuje vek zistenia 

prítomnosti karcinómu prsníka.

Výsledky
Na základe analýzy lekárskej anamnézy 

sledovaného súboru sme zistili, že zo 

100 vybraných pacientiek 69 nikdy 

neužívalo HST ani HA a 31 z nich využilo 

možnosť tejto liečby. Z tab. 1 vyplývajú 

aj informácie o veku, kedy bola diagnos-

tikovaná rakovina prsníka, a o počte pa-

cientiek v jednotlivých vekových kate-

góriách. Najvyšší počet pacientiek bol vo 

veku 44– 59 rokov, kým v minulosti bol 

najvyšší výskyt tohto ochorenia okolo 

60. roka života. Je teda zrejmé, že po-

stupne klesá priemerný vek, v ktorom je 

rakovina prsníka diagnostikovaná. Naj-

viac pacientiek s diagnostikovanou ra-

kovinou bolo vo vekovom intervale 

40– 49 rokov (30), z nich 11 užívalo HST 

alebo HA s najdlhším použitím tejto tera-

pie. Druhý najpočetnejší vekový interval 

bol 50– 59 rokov, v ktorom sa nachádzalo 

27 pacientiek. V tomto vekovom rozpätí 

najviac žien užívalo HST (8) z dôvodu 

zmiernenia menopauzálnych príznakov.

Vo vekovej kategórii 29– 39 rokov bolo 

13 pacientiek, pričom hormonálna liečba 

bola zistená u 3 pacientiek. V posled-

Tab. 1. Rozdelenie súboru sledovaných žien podľa vekových intervalov. 

Sledované 
ukazovatele

Vekové intervaly (v rokoch)

29– 39 40– 49 50– 59 60– 69 70– 79

počet pacientiek, 

ktoré užívali HA
2 5 4 4 – 

dĺžka užívania HA 

(v mesiacoch)

6

36

1

36

36

60

192

1

6

12

36

6

60

48

108

počet pacientiek, 

ktoré užívali HST

1 6 8 1 – 

dĺžka užívania HST 

(v mesiacoch)

24 2

24

60

60

84

96

3

12

24

24

48

60

60

96

12

pacientky bez HA 

alebo HST
10 19 15 13 12

spolu pacientiek 13 30 27 18 12
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ziko postmenopauzálneho karcinómu 

prsníka [8]. Niektoré štúdie nepreuká-

zali klinicky dôležitý vzťah orálnej anti-

koncepcie a rizika karcinómu prsníka [9]. 

Zistilo sa však, že ak sa nádor na prsníku 

objavil u užívateliek antikoncepcie, bol 

zväčša lepšie ohraničený a ľahšie lieči-

teľný. Väčšinou sa diagnostikuje oveľa 

skôr, pretože žena užívajúca antikoncep-

ciu chodí na pravidelné prehliadky [10]. 

Zistenie zhubného nádoru vo včasnom 

štádiu zvyšuje pravdepodobnosť, že 

zhubný nádor sa trvalo vylieči, okrem 

toho je liečba menšieho nádoru menej 

značne uzavretá. Podľa najnovších úda-

jov dlhodobé užívanie HA v súčasnosti 

a v minulosti (do 5 rokov od vysade-

nia) môže o 20 % zvýšiť riziko premeno-

pauzálnej rakoviny prsníka. Predpokladá 

sa, že zvýšenie incidencie môže súvi-

sieť so zvýšeným záchytom ochorenia 

pri pravidelnom screeningu užívateliek 

alebo s akceleráciou rastu už prítom-

ných malígnych zmien v prsnej žľaze. 

Užívanie HA v minulosti má v neskor-

šom období života protektívny vplyv 

na riziko metastatickej rakoviny prs-

níka a tiež pravdepodobne znižuje ri-

nej vekovej kategórii 70–79 rokov bolo 

12 pacientiek bez hormonálnej liečby.

V tab. 2 je uvedený priemerný vek 

diagnostiky rakoviny u všetkých sle-

dovaných pacientiek. Z nej vyplýva, 

že priemerný vek diagnostiky rako-

viny prsníka sledovaného súboru bol 

53,38 ±12,03 roka. Najmladšia žena, kto-

rej bola zistená rakovina prsníka, mala 

29 a najstaršia 79 rokov.

Priemerný vek diagnostiky rakoviny 

prsníka u žien, ktoré užívali HST, bol 

51,25 ± 7,06 roka. Najmladšej žene, ktorá 

užívala HST, bola diagnostikovaná rako-

vina prsníka v 38. roku života a u najstar-

šej ženy, ktorá užívala HST, bola rakovina 

diagnostikovaná v 64 rokoch. Priemerný 

vek diagnostiky rakoviny prsníka u žien, 

ktoré užívali HA, bol 51,80 ± 10,83 roka. 

Najmladšia pacientka s rakovinou prsníka, 

ktorá užívala HA, mala 33 rokov. Najstaršej 

pacientke, ktorá užívala HA, bola diagnos-

tikovaná rakovina prsníka v 69 rokoch. 

Priemerný vek pacientiek, ktoré neužívali 

HST ani HA, bol 53,57 ± 12,35 roka. Naj-

mladšia pacientka, ktorá neužívala HST 

ani HA a predsa ochorela na rakovinu prs-

níka, mala 29 rokov. Najstaršej pacientke, 

ktorá neužívala hormonálne prípravky, 

bola diagnostikovaná rakovina prsníka 

v 79 rokoch. Priemerný vek pacientiek 

s rakovinou prsníka, ktoré užívali HST 

alebo HA, bol 51,60 ± 9,07 roka.

Frekvencia výskytu rakoviny prsníka 

v sledovanej skupine je znázornená na 

grafe 1. Najpočetnejšia skupina bola 

medzi 40.– 59. rokom života.

Na základe korelačnej analýzy mô-

žeme konštatovať, že s dĺžkou užívania 

HST klesá vek zistenia rakoviny prsníka. 

Tento vzťah bol však štatisticky ne-

preukazný (graf 2).

Graf 3 znázorňuje závislosť medzi dĺž-

kou užívania HA a vekom zistenia rako-

viny prsníka. Z neho vyplýva, že čím dlh-

šie bola HA užívaná, tým nižšie klesal vek 

diagnostiky rakoviny prsníka. Korelačný 

koefi cient – 0,05128 poukazuje na slabú 

závislosť medzi sledovanými ukazova-

teľmi a ani v tomto prípade nebola po-

tvrdená štatisticky preukazná závislosť 

medzi sledovanými premennými. 

Diskusia
Otázka rizika rakoviny prsníka v súvis-

losti s užívaním HA nie je dodnes jedno-

Tab. 2. Vyhodnotenie sledovaných ukazovateľov.

Sledované ukazovatele Počet 
pacientiek

Priemerný 
vek

sx Interval 
spoľahlivosti

pacientky s HST 16 51,25 7,06 44,19–58,31

pacientky s HA 15 51,80 10,83 40,97–62,63

pacientky s HST a HA 31 51,60 9,07 42,53–60,67

pacientky bez HST a HA 69 53,37 12,35 41,03–65,92

spolu 100 53,38 12,03 41,35–65,41
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Graf 2. Závislosť medzi dĺžkou užívania HST a vekom zistenia rakoviny prsníka.
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vanie tumoru, naopak karcinómy sa cho-

vajú menej agresívne, dĺžka intervalu 

bez metastáz a prežitie sú u žien užíva-

júcich HST dlhšie [1]. Hormonálne prí-

pravky všeobecne (náhradná hormo-

nálna liečba v klimaktériu, hormonálna 

antikoncepcia) ovplyvňujú priamo me-

tabolizmus steroidných hormónov 

v ženskom organizme. Štúdie zame-

rané na analýzu vplyvu užívania hormo-

nálnych prípravkov neprinášajú jedno-

značné závery, všeobecne je však možné 

konštatovať, že u žien užívajúcich tieto 

prípravky existuje zvýšené riziko karci-

nómu prsníka. Podstatný je však vek pri 

začatí užívania a dĺžka obdobia užívania 

[16– 18].

Záver
Na základe retrospektívnej analýzy 

zdravotníckej dokumentácie sledova-

ných pacientiek môžeme konštatovať, 

že naj početnejšia skupina bola v inter-

vale medzi 40.– 59. rokom, čo potvrd-

zuje trendy postupného znižovania veku 

diagnostikácie tohto ochorenia z ostat-

ných rokov. Zistili sme, že užívanie HST 

a HA má vplyv na znižovanie veku, v kto-

rom bola rakovina prsníka diagnostiko-

vaná. Priemerný vek diagnostikovania 

rakoviny prsníka sledovaného súboru 

bol 53,38 ± 12,03 roka. Zistili sme, že 

najnižší priemerný vek diagnostikova-

nia rakoviny je u žien, ktoré užívali HST: 

51,25 ± 7,06 roka. Pri užívaní HA sa vek 

posúva vyššie, na 51,80 ± 10,83 roka. 

U žien, ktoré neužívali ani HST ani 

HA, bola diagnostikovaná rakovina 

prsníka neskôr, v priemere vo veku 

53,57 ± 12,35 roka. Na základe korela-

čnej analýzy závislosti medzi dĺžkou uží-

vania hormonálnej liečby a vekom ziste-

nia rakoviny prsníka však bol potvrdený 

štatisticky nepreukazný vzťah.
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užívania HST v prevencii niektorých 

ochorení –  ischemickej choroby srdca, 

osteoporotických fraktúr alebo Alz-

heimerovej demencie a tým aj zlepšenie 

kvality života je však stále prehodnoco-

vaný v súvislosti s možným nežiaducim 

účinkom HST na morbiditu a mortalitu 

na malígne ochorenia reprodukčných 

orgánov, predovšetkým karcinómu prs-

níka a endometria [8]. V minulosti bol 

karcinóm prsníka považovaný za ab-

solútnu kontraindikáciu HST. Výsledky 

štúdií však ukázali, že užívanie HST po 

liečbe karcinómu prsníka pravdepo-

dobne nemá nežiaduci vplyv na reku-

renciu alebo mortalitu [14]. V ďalších 

štúdiách bolo potvrdené, že s dlhodo-

bým užívaním HST sa zvyšuje riziko kar-

cinómu prsníka o 10–30 %. Riziko karci-

nómu prsníka sa každým rokom užívania 

estrogénovej substitučnej liečby zvyšuje 

o 2,3 %. Incidencia karcinómu prsníka 

u žien vo veku 50– 70 rokov, ktoré nikdy 

neužívali HST, je približne 45 prípadov 

na 1 000 žien. Incidencia karcinómu prs-

níka diagnostikovaného v tomto veko-

vom rozpätí na 1 000 žien, ktoré HST 

začali užívať vo veku 50 rokov a liečbu 

užívali 5, 10 a 15 rokov, sa kumulatívne 

zvyšuje o 2,6, resp. o 12 nových prípa-

dov. Karcinóm prsníka je však u uží-

vateliek HST diagnostikovaný klinicky 

v skoršom štádiu a prežívanie pacien-

tiek je dlhšie. Ženy užívajúce HST majú 

nižšiu incidenciu metastáz do lymfatic-

kých uzlín v porovnaní s pacientkami 

bez HST [15]. Užívanie HST pred diagnó-

zou karcinómu prsníka neovplyvňuje 

negatívne prognózu a bio logické cho-

náročná pre pacientky, má menej kom-

plikácií, trvá kratšie a aj náklady na lieče-

nie sú nižšie [11]. V roku 1996 bola pu-

blikovaná veľká štúdia o vzťahu medzi 

užívateľkami HA a rizikom rakoviny prs-

níka, ktorá realizovala údaje z 54 štúdií 

z 25 krajín od 53 297 žien s rakovinou 

prsníka. Štúdia poskytla tieto hlavné 

závery: relatívne riziko žien užívajú-

cich HA bolo veľmi nízke –  1,2 v rozpätí 

1,15– 1,33; po dobu 10 rokov a viac po vy-

sadení HA nebol pozorovaný významný 

vzostup rizika (RR = 1,01), karcinómy prs-

níka boli menej pokročilé oproti skupine 

žien, ktoré HA neužívali, dĺžka užívania 

HA, vek užívania, dávka a typ používa-

ných hormónov mali len malý vplyv na 

riziko rakoviny prsníka. Avšak 20 rokov 

po vysadení už nie je rozdiel medzi uží-

vateľkami HA a ženami nikdy HA neuží-

vajúcimi [1]. Ženy, ktoré užívali HA dlh-

šie ako 6 rokov alebo ju začali užívať 

pred 25. rokom života, majú však vyš-

šiu pravdepodobnosť vzniku rakoviny 

prsníka [12]. Rizikové je užívanie HA 

pre dievčatá pred 20. rokom a pre ženy, 

ktoré už prekonali rakovinu prsníka [7]. 

Väčšina dostupných informácií sa vzťa-

huje k starším, vysokodávkovým hormo-

nálnym prípravkom, a preto sú potrebné 

ďalšie štúdie, ktoré zhodnotia efekt mo-

derných nízkoestrogénových kontracep-

tív. Tieto štúdie osobitne sťažuje fakt, že 

je dlhá latentná perióda medzi užívaním 

HA a klinickým prejavom karcinómu. 

Preto nie sú žiadne dôkazy o tom, že uží-

vanie HA vo včasnom reproduktívnom 

veku zvyšuje riziko karcinómu po meno-

pauze [13]. Pozitívny vplyv dlhodobého 
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Graf 3. Závislosť medzi dĺžkou užívania HA a vekom zistenia rakoviny prsníka.



432

HORMONÁLNA ANTIKONCEPCIA A JEJ VZŤAH K RAKOVINE PRSNÍKA

Klin Onkol 2010; 23(6): 428–432

15. Fait T. Hormonální substituční terapie a riziko karci-

nomu prsu. Iatrike Techne 2002; 7(2): 38– 41.

16. McPherson K, Steel CM, Dixon JM. Breast cancer- epi-

demiology, risk factors and genetics. BMJ 2000; 321(7261): 

624– 628.

17. Sharier C, Gail M, Bryne C et al. Estrogen replacement 

therapy and breast cancer surrival in a large screening 

study. J Natl Vancer Inst 1999; 91(3): 264– 270.

18. Svobodník A, Abrahámová J, Kubala E et al. Predikce ri-

zika vzniku karcinomu prsu u žen v České Republice –  me-

todika sběru dat pro validaci matematického prediktiv-

ního modelu. Klin Onkol 2001; 14(4): 135– 141.

10. Kolláriková E. Antikoncepcia a rakovina prsníka. Zdra-

vie 2003; 53(3): 72– 73.

11. Kuzma I. Rakovina prsníka. 4. vyd. Bratislava: Liga proti 

rakovine SR 2001.

12. McTaggart L. The cancer handbook –  Wat’s really wor-

kong. 1. vyd. Philadelphia: JAMA 2002: 28.

13. Nižňanská Z. Nízkodávková kombinovaná hormo-

nálna antikoncepcia. Gynekológia pre prax 2003; 1(1): 

45– 50.

14. Borovský M, Sojáková M. Hormonálna substitučná 

liečba a gynekologické nádorové ochoreia. Iatrike Techne 

2002; 12(7): 28– 32.

6. Enger SM, Ross RK, Henderson B et al. Breastfeeding his-

tory, pregnancy experience and breast cancer. Br J Cancer 

1997; 76(1): 11– 14.

7. Mishell D. Breast Cancer Risk use of Combi-

ned Oral Contraceptives. Contraception 1996; 54(3): 

24– 29.

8. Minarovič I. Riziko rakoviny prsníka pri kombinácii estro-

gén –  progestin vyššie než pri estrogéne samotnom. Le-

kárnicke listy 2000; 2(5): 21.

9. Casey PM, Cerhan JR, Pruthi S. Oral Contraceptive Use 

and the Risk of Breast Cancer. Mayo Clin Proc 2008; 83(1): 

86– 91.


