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DERMATOLOGICKÁ INOVACE

Vychází pod záštitou české dermatovenerologické společnosti

Cena: 57 Kč

OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientům

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace:* Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo
metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný
karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci
s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových
buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální
karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování a způsob podání:* Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé
2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 min) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem:
Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první
dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab
i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický
přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max.12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění:
Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka
kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními
mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen
s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů
nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním
ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky:*Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění,
průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie,
hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený
celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba.
Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel
rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Bristol-Myers-Squibb House, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. Datum poslední
revize textu: leden 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom v monoterapii, nemalobuněčný karcinom plic a klasický Hodgkinův
lymfom.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace:*Melanom: Monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího)
melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem
terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Dávkování a způsob podání:* Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý
indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min)
každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny,
resp. 4 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé
4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší. Další podrobnosti
viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT,
jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Pokud není identifikována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za
zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je
lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a
před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni.
Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky:* Velmi
časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, svědění, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, bolest břicha, artralgie,
muskuloskeletální bolest, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie,
hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická
léčba.Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení: 10 ml nebo 40 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička.
Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge, Middlesex UB8 1DH, Velká Británie. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum poslední revize textu:
leden 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii.
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve, než je předepíšete, přečtěte si, prosím, úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny
na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00
Praha 4, tel.: +420 221 016 111, www.b-ms.cz.
1506CZ1900188-01, datum schválení 21. 1. 2019
* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2019.

Kongres kam se podíváš
Pan Štístko si sundává kabát, obnažuje předloktí s portem. Tedy ne že by
měl pod rukávem schovánu lahvičku vína, do kterého se alkohol přidává v průběhu fermentace, když dosahuje 6–8 % alkoholu, tedy slavného portského.
Mimochodem, že nám ti naši pacienti v posledních letech docela značně šetří
hepatální parenchym. Dobré čtyřicetileté portské tawny jsem viděl po dlouhé
době až nedávno, a to navíc jako dárek od mých kolegů k narozeninám. Ale
zpátky k Štístkovu portu. To je jen ten podkožní implantát, do kterého zavádíme
infuze. S myšlenkami na ten sladký, sytě červený mok s příchutí taninů, kterým
zapíjím dobře uzrálý Gruyère, jsem mu do portu zaváděl infuzi s Opdivem, tedy inhibitorem receptoru pro
programovanou smrt, bez něhož jsou nádorové buňky schopny likvidovat své nepřátele, tedy T-lymfocyty
a zajistit si tak nerušený růst. Ten jim Opdivo v cirkulaci pana Štístka úspěšně brání, a tak si s ním i dnes
mohu krátce popovídat o tom, jak jde život.
„Doktoři prý jezdí často na kongresy,“ vytrhl mne z rozjímání o fortifikovaném vínu pacient. Měl pravdu. V úterý 26. února jsme měli v pořadí už šestý Dermatologický update, na kterém se počet účastníků
pohyboval zase mezi čtyřmi a pěti stovkami českých dermatovenerologů (obr. 1). Moderovaná diskuze
mezi jednotlivými přednáškami byla zpestřena nevšední distribucí mikrofonu mezi diskutujícími v sále. Po
skončení odborného programu se všichni těšili na iPady.
A kde se můžeme sejít v ještě větším počtu příště a poklábosit si nejen česky, ale i po slovensky?
Správně. Na patnáctém setkání českých a slovenských dermatovenerologů, které proběhne od 6. do 8. 6.
2019 v Olomouci. Všechno odborně důležité se bude odehrávat v hotelu Clarion a některé ze čtvrtečních
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workshopů i ve FN Olomouc. Letos chceme ve čtvrtek začít trochu dříve než jindy, protože program je
tradičně nabitý a nemůžeme nechat všechno na pátek a sobotu. Kongres se bude organizačně podobat našim předchozím úspěšným kongresům. Hostitelem bude i letos přednosta Kliniky chorob kožních
a pohlavních odb. as. MUDr. Martin Tichý, Ph.D., a záštitu převezme děkanát místní fakulty a vedení
nemocnice.
Vážíme si drahocenného času účastníků, takže tradičně nebudeme mít klasické přestávky mezi jednotlivými přednáškovými bloky. Uspořádání sálu umožňuje odejít bez rušení okolí kdykoliv v průběhu programu
a zase se do něho vrátit. Snídaně, obědy i dopolední a odpolední káva s občerstvením bude servírována
během programu také v hlavním sále. Nebude to ale nepraktický guláš a polévka, ale hlavní jídla budou
podávána obdobně jako na zahraničních kongresech (pokud se ještě dnes někde občerstvení v ceně registrace vůbec poskytuje) formou balíčků. Už od snídaní budou k prezentacím využity technické novinky
našeho prezentačního specialisty – firmy AV Media – včetně oblíbené mikrofonové kostky, kterou už
známe z únorového Updatu. Opět organizujeme téměř desítku prakticky zaměřených edukačních kurzů vedených odborníky na zajímavou tématiku. Připravujeme aktuálně koncipovaný vědecký program, atraktivní
společenskou část ve čtvrtek i v pátek. Určitě se bude líbit páteční večerní vystoupení Janka Ledeckého
s kapelou. Nebude to jednoduché, ale pokusíme se zajistit i rozkvetlou a prosluněnou červnovou Olomouc.
Budeme si samozřejmě extrémně považovat účastníků ze Slovenska i hostů z dalších zemí.
Předpokládáme, že si jako v minulých letech budeme užívat společně s výbory české i slovenské
odborné společnosti tři příjemné dny se zhruba sedmi sty kolegy z obou zemí, kteří se již teď registrují
a posílají abstrakta přes web www.jasta.cz. Je jisté, že 6.–8. červen patří dermatovenerologii a čeští
a slovenští kožní lékaři chtějí být na 15. kongresu u toho.
„To Opdivo už dokapalo,“ přerušil mne v mém monologu pan Štístko. „Dnes to nějak rychle uteklo,“
prohodil jsem při podávání ruky. „Uvidíme se s vámi na Opdivu za měsíc a s kolegy dermatovenerology
nejdéle v červnu.“

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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DERMATOLOGICKÁ INOVACE

HYALU B5
KYSELINA HYALURONOVÁ A VITAMIN B5
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SOUHRN: Kožní bariéra chrání organismus před nadměrnou ztrátou vody a průnikem potenciálně
nebezpečných látek, alergenů a mikrobů z vnějšího prostředí. Hlavní permeabilitní bariéra se nachází
v nejsvrchnější vrstvě epidermis, stratum corneum. Stratum corneum obsahuje několik vrstev zrohovatělých buněk, korneocytů, obklopených poměrně unikátní lipidovou směsí: ve složení bariérových
lipidů kůže dominují ceramidy a běžná dvojvrstva je zde nahrazena velmi těsně uspořádanými mnohovrstevnými útvary. Stratum corneum je metabolicky velmi aktivní tkáň, disponující řadou senzorických
a zpětnovazebných regulačních mechanismů, kterými zajišťuje co nejlepší ochrannou funkci. Tradiční
učebnicový popis stratum corneum jako „mrtvé vrstvy“ tedy nemůže být dále od pravdy. V tomto
článku představuji některá v současnosti hojně diskutovaná témata v oblasti výzkumu kožní bariéry.
KLÍČOVÁ SLOVA: kožní bariéra – ceramidy – filaggrin
Summary: Skin barrier protects the organism from excessive water loss and entry of potentially harmful
substances, allergens and microbes from the environment. The major permeability barrier is located in the
uppermost epidermal layer, the stratum corneum. The stratum corneum comprises several layers of cornified cells, corneocytes, embedded in a rather unique lipid matrix: The composition of the skin barrier lipids
is dominated by ceramides while the common bilayer is replaced by densely assembled multiple lipid
lamellae. The stratum corneum is a metabolically highly active tissue with multiple sensory and feedback
mechanisms, through which it ensures the best possible protective function. Thus, the traditional textbook
description of the stratum corneum as a “dead layer” cannot be further from the truth. In this review,
I describe some currently highly debated topics in the field of the skin barrier research.
Key words: skin barrier – ceramides – filaggrin

Změny v bariérové funkci kůže, které vidíme u některých
kožních onemocnění, jsou výsledkem daného poškození,
ale i snahy kůže toto poškození opravit či kompenzovat.
Rohová vrstva kůže – od „mrtvé vrstvy
kůže“ po citlivý „biosenzor“
Nejsvrchnější vrstva kůže, stratum corneum, tedy
rohová vrstva, představuje první bariéru, která
chrání organismus před hrozbami z okolního
prostředí, například před ztrátou vody, průnikem
chemických látek, mikrobů či UV záření a částečně i před mechanickým poškozením. (1, 2) Tato
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ochranná funkce stratum corneum nebyla dlouho
doceněna – ještě v 60. letech minulého století bylo
stratum corneum vnímáno jako shluk volně spojených mrtvých buněk, které již v těle nemají žádnou
funkci. Tato struktura však byla pouze artefaktem
vzniklým při zpracování preparátu při rutinní mikroskopii. Klíčovým průlomem byla v roce 1964
práce ze skupiny Alberta Kligmana, který stratum

corneum poprvé izoloval a popsal jeho extrémní odolnost. (3) O několik let později Scheuplein
a Blank zjistili, že právě stratum corneum je hlavní
překážkou pro ztrátu vody z těla. (4) Tyto dvě práce
vyústily ve vnímání rohové vrstvy jako téměř nepropustného inertního obalu těla, v literatuře často
připodobňovaného k potravinové fólii.
Dalším milníkem ve vývoji našeho chápání kožní
bariéry byl objev lipidové směsi, která zcela vyplňuje prostory mezi buňkami ve stratum corneum,
korneocyty. (5) Tato vrstva tudíž není homogenní film,
ale má dva velmi odlišné kompartmenty, někdy nazývané „cihly a malta“. V 80. letech byl odhalen
původ mezibuněčných lipidů a značná metabolická
aktivita jak v cytosolu korneocytů, tak při zpracování lipidů v mezibuněčných prostorech stratum
corneum (6), což vedlo k definitivnímu zamítnutí
pojmu „mrtvá vrstva kůže“, byť se s ním ještě dodnes setkáváme. Například kaskáda hydrolytických
a deiminačních enzymů hraje roli v hydrataci stratum corneum, regulaci pH, ochraně před UV zářením, antimikrobní ochraně i aktivaci cytokinů. (7)
Bylo také zjištěno, že při poškození bariéry stratum
corneum komunikuje s dalšími epidermálními
vrstvami za účelem rychlé obnovy ochranné funkce
(pomocí ne zcela objasněných signálů dochází např.
k aktivaci syntézy lipidů). Stratum corneum také vnímá změny v okolním prostředí, např. okolní vzdušná vlhkost reguluje vznik malých molekul, které váží
vodu a hydratují korneocyty. (8)
Proto dnes vidíme stratum corneum nejen jako
bariéru, ale také jako biosenzor, který je schopen zaznamenat stav bariéry i svého okolí a svou
ochrannou funkci velmi účinně regulovat. (1) Důležité je také si uvědomit, že změny v bariérové funkci
kůže, které vidíme u některých kožních onemocnění, jsou výsledkem daného poškození, ale i snahy
kůže toto poškození opravit či kompenzovat. A je
mnohdy těžké odlišit, co je příčina a co důsledek,
a jakým způsobem můžeme k danému poškození terapeuticky přistupovat. V tomto článku jsem

Kožní bariéra

vybrala několik témat, která jsou v současnosti hojně diskutována na poli základního výzkumu kožní
bariéry, a která by v budoucnu mohla vést k novým
terapeutickým přístupům.
Ceramidy – nejen slogan kosmetických firem
Lipidy v mezibuněčných prostorech stratum corneum mají velmi neobvyklé složení; nejsou zde žádné fosfolipidy jako v jiných biologických membránách, ale směs ceramidů (přibližně 50%), volných
mastných kyselin a cholesterolu. Tyto lipidy jsou
syntetizovány během keratinizace a skladovány ve
formě prekurzorů (např. ceramidy ve formě glukosylceramidů a sfingomyelinů) spolu s řadou hydrolytických enzymů ve specializovaných organelách,
které se nazývají lamelární granula či Odlandova
tělíska. Na rozhraní stratum granulosum a stratum
corneum tato tělíska uvolní svůj obsah do mezibuněčného prostoru, dojde k aktivaci enzymů (mimo
jiné pomocí lokálně sníženého pH) a uvolnění bariérových lipidů z jejich prekurzorů. (1, 2, 5)
inzerce

Kožní ceramidy patří mezi jednoduché sfingolipidy,
které obsahují sfingoidní bazi (např. sfingosin), na
jehož aminoskupinu se váže řetězec velmi dlouhé
(přibližně 24 uhlíků) či ultra-dlouhé mastné kyseliny
(přibližně 32 uhlíků). Pro kožní ceramidy je kromě
jejich neobvyklé délky typická také obrovská strukturní heterogenita: v dnešní době je popsáno více
než 1 000 chemicky různých ceramidů a každý rok
jsme svědky objevu nových podtříd ceramidů. (9, 10)
Popisovat zde jednotlivé ceramidy či jejich biosyntézu je mimo rozsah tohoto článku; nicméně jednu podtřídu ceramidů bych přece jen zmínila. Tzv.
acylceramidy mají ultra-dlouhé řetězce, na jejichž
koncový hydroxyl se ještě váže esenciální kyselina
linolová. Tyto lipidy mají celkem kolem 70 uhlíků
a vyskytují se pouze v kůži. Jakýkoliv významný
výpadek v jejich biosyntéze (například chybějící
elongáza, která prodlužuje řetězec mastné kyseliny
z velmi dlouhého na ultra-dlouhý) je neslučitelný
se životem. (11) Drobnější poruchy enzymů v biosyntéze acylceramidů pak doprovázejí atopickou
dermatitidu či různé druhy ichthyóz. (12)
Proč jsou acylceramidy právě v kůži a proč jsou
pro její funkci tak důležité? Odpověď tkví v uspořádání lipidů stratum corneum, které je, podobně
jako jejich složení, značně neobvyklé. Namísto
klasických lipidových dvojvrstev zde najdeme
multivrstevné uspořádání s dvěma typy molekulární „architektury“: lamely s dlouhou a krátkou
periodicitou. (13) Zajímavé je, že izolované lipidy
lidského stratum corneum jsou velmi polymorfní
a mohou se uspořádávat různým způsobem, což
nám komplikuje jejich studium. Tato schopnost se
dá připodobnit ke kakaovému máslu, které existuje
v 6 krystalových modifikacích, ale pouze z jedné
z nich můžeme vyrobit dobrou čokoládu. Stejně
tak musíme mít v kůži nejen správné složení, ale
i správné uspořádání lipidů, abychom mohli přežít
ve vysušujícím suchozemském prostředí. A právě
acylceramidy jsou pro toto správné uspořádání
nezbytné, fungují zřejmě jako jakási molekulová
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spojka mezi vrstvami lipidů, což jim propůjčuje jejich charakteristicky nízkou propustnost.
Dalším specifikem kožních lipidů je tzv. korneocytální lipidová obálka. (12) Část acylceramidů je
totiž v mezibuněčném prostoru stratum corneum
oxidována v místě dvojných vazeb kyseliny linolové, což umožní odštěpení této oxidované kyseliny
a kovalentní vazbu ultra-dlouhého řetězce ceramidu
na povrch korneocytu. Je také nutno říci, že povrch
korneocytu netvoří plazmatická membrána jako
u běžné buňky, ale vysoce zesíťovaná proteinová
korneocytální obálka (či zrohovatěla obálka) bohatá
na glutamát, na jehož karboxyl se váží ultradlouhé
ceramidy. Tyto kovalentně ukotvené lipidy pak zřejmě fungují jako templáty pro orientaci volných lipidů
v mezibuněčném prostoru a také zabraňují vzniku
propustného rozhraní mezi hydrofilním korneocytem
a hydrofobní náplní mezibuněčných prostor.
Stejně tak jako u volných acylceramidů, tak
i u těch vázaných v korneocytální obálce platí, že
vážný výpadek v některém kroku jejich biosyntézy
je letální.
Můžeme kožní lipidy využít i terapeuticky? Doplnit je jednoduchou topickou aplikací, když chybějí?
Podle mého názoru ano, pokud zajistíme jejich syntézu za přijatelnou cenu, vhodnou metodu podání
na kůži a optimalizujeme složení takového přípravku
vzhledem k chorobě, kterou se snažíme ovlivnit.
A samozřejmě, pokud dobře rozumíme molekulárním mechanismům, které vedou k danému poškození. Je již dobře zdokumentováno, že regenerace
poškozené bariéry pomocí kožních lipidů může
předcházet vzniku zánětu u atopické dermatitidy.
(14)
V loňském roce jsme ve spolupráci se skupinou
Petera Eliase popsali, že u autosomálně recesivní
kongenitální ichtyózy s mutací ichthynu (NIPAL4)
je možné topickým podáním acylceramidů obnovit
korneocytální lipidovou obálku. (15) Problémem však
zůstává vysoká cena nebo komerční nedostupnost
lidských ceramidů, zejména acylceramidů.

Filaggrin – multifunkční regulátor
Filaggrin (z angl. filament aggregating protein) je
bílkovina zodpovědná za shlukování vláken keratinu a tedy mechanické vlastnosti korneocytů. Ve
svrchních vrstvách stratum corneum je filaggrin
hydrolyzován a uvolněný histidin deaminován na
kyselinu urokanovou, která se podílí na udržení
hydratace kůže, na vzniku kyselého pH a ochraně před UV zářením. (7, 16) Lidé s mutacemi v FLG
genu kódujícím filaggrin jsou silně predisponování pro vznik atopické dermatitidy. (17) Tento objev
z roku 2006 byl zásadním průlomem v chápání
role kožní bariéry při vzniku atopické dermatitidy. Původně jednoznačně přijímaná hypotéza,
že podstatou tohoto onemocnění je dysregulace
imunitní odpovědi, byla přehodnocena ve prospěch poškozené kožní bariéry jako spouštěče
atypické imunitní reakce. Nalézt přesnou příčinu
bude možná podobně složité, jako odpovědět,
zda byla dříve slepice nebo vejce; zdá se však,
že na vzniku onemocnění se do určité míry podílí jak poruchy imunitní odpovědi, tak poškozená
bariéra.
Velmi zajímavá je hypotéza o vzniku mutací FLG
genu. Ta předpokládá, že při migraci lidské populace směrem na sever, kde ubývá slunečního záření
a mohla by tak být ohrožena syntéza vitamínu D
v kůži, došlo nejprve k výraznému úbytku pigmentace kůže. Když ani to nebylo dostatečné
k zabezpečení dostatečných hladin vitamínu D, došla evoluce metodou pokus omyl právě k redukci
množství filaggrinu, potažmo kyseliny urokanové,
která je hlavním UV filtrem u velmi světlých lidí.
Naopak u Inuitů, kteří pokryli svou potřebu vitamínu D pomocí mořských ryb a savců, nenacházíme
ani světlou pleť, ani mutace FLG genu. Tyto mutace, které vznikly jako evoluční výhoda, v dnešním
prostředí však znamenají zátěž v podobě zvýšené
citlivosti ke vzniku atopické dermatitidy. (18)

Jako příklad interakce mezi filaggrinem a bariérovými lipidy, tedy topologicky zcela oddělenými složkami kožní bariéry, bych uvedla další naši studii.
Na 3D modelech lidské kůže se podařilo ukázat, že
knock-down filaggrinu, a následně snížená schopnost okyselovat stratum corneum pomocí kyseliny
urokanové, vede k aktivaci protonové pumpy NHE-1
a poté také k aktivaci fosfolipázy sPLA2, která snižuje pH pomocí uvolnění mastných kyselin. To sice
zabezpečí činnost enzymů nutných pro vznik ceramidů, které vyžadují kyselé pH, ale zároveň naruší
rovnováhu mezi jednotlivými třídami bariérových
lipidů a mírně zvýší propustnost kůže. (19) Tato
zpětná vazba je ukázkou toho, jak je zachování kyselého pH pro kožní bariéru důležité. Do budoucna
by mohly být zajímavé přístupy zvyšující syntézu
filaggrinu, např. pomocí aktivace receptorů aktivovaných peroxizomovými proliferátory (PPAR).
Rypoš lysý – inspirace
pro budoucí výzkum?
Na závěr si dovolím odbočku do říše zvířat. Rypoš
lysý (Heterocephalus glaber) byl v roce 2013 zvolen časopisem Science obratlovcem roku. (20) Toto
zvířátko velikosti myši žije ve specializovaných společenstvech v podzemních norách v Africe. V jeho
přirozeném prostředí je stálá teplota a téměř stoprocentní vlhkost, proto je jejich kožní bariéra značně
zakrnělá. Když však samička, která se má stát královnou, zakládá novou kolonii, musí nějakou dobu
opustit své přirozené prostředí a vydat se napospas
vysušujícímu slunci. To spustí dosud neznámé mechanismy, které u ní vytvoří kožní bariéru velmi podobnou té lidské. Byť se výzkum rypošů ubírá směrem k pochopení jejich dlouhověkosti a rezistence
vůči nádorovému bujení, i výzkum jejich kůže v sobě
skrývá příslib do budoucna. Kdybychom odhalili, jakými mechanismy probíhá aktivace jejich kožní bariéry, mohli bychom tyto poznatky v budoucnu využít
v léčbě některých poruch kožní bariéry.

Poděkování: Děkuji projektu GAČR/DFG 19-09135J za finanční podporu.
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Závěr

Výzkum kožní bariéry urazil v posledních dekádách obrovský kus cesty. Od mrtvé
vrstvy, která jen málokoho zajímala, přes nepropustný ochranný obal bez propojení
se spodní „živou“ epidermis, až po dnešní vnímání stratum corneum jako velmi účinné
bariéry (či spíše komplexu bariér) spojené se složitou senzorickou a regulační funkcí.
Dnes již rovněž nemáme pochybnosti o tom, že poruchy funkce kožní bariéry jsou
spojeny s kožními onemocněními, jako je atopická dermatitida či ichthyózy. Specifická
regenerace bariérové funkce kůže, ať již přímá, pomocí topicky aplikovaných lipidů,
či nepřímá, pomocí zásahů
do mechanismů, které vytváProf. PharmDr. Kateřina Vávrová, Ph.D.
ří jednotlivé prvky kožní baFarmaceutická fakulta UK
Akademika Heyrovského 1203
riéry, by v budoucnu mohla
500 05 Hradec Králové
obohatit terapeutické možkaterina.vavrova@faf.cuni.cz
nosti u těchto onemocnění.
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RACIONÁLNÍ ANTIMIKROBIÁLNÍ

TERAPIE NEHOJÍCÍCH SE RAN
Stryja, J.

Salvatella s.r.o., Třinec

SOUHRN: Ranná infekce je jednou z nejčastějších místních komplikací hojení ran. Léčba infikované
ulcerace vyžaduje multidisciplinární přístup, který splňuje požadavky na racionální antimikrobiální terapii, na střízlivou indikaci systémové antibiotické terapie a zejména na omezení lokálního používání
dermatologických extern s obsahem antibiotik. Pro topickou léčbu infikovaných nehojících se ran je
nutné využívat tzv. biocidy. Nedodržení těchto zásad vede k šíření rezistentních bakteriálních kmenů
v populaci a znemožňuje nasazení dosud účinných antibiotik do budoucna.
KLÍČOVÁ SLOVA: nehojící se rána – ranná infekce – racionální antimikrobiální terapie – program
dohledu na antimikrobiální terapii – biocidy
Summary: Wound infection in one of the most common complication in chronic wound healing. The
effective treatment of infected ulcer is based on the interdisciplinary teamwork which meets the principles
of antimicrobial stewardship programme. The most important step is to reduce topical usage of remedies
and products with antibiotics and to indicate systemic antibiotic treatment more prudently. It is necessary
to use so called biocides for topical treatment of infected non-healing wounds. Breaking the rules leads
to spreading resistant germs in patient population and makes impossible future application of antibiotics.
Key words: non-healing wound – wound infection – rational antimicrobial treatment – antimicrobial
stewardship programme – biocides

Bylo prokázáno, že tkáně na spodině hlubokých nehojících
se ulcerací jsou pravidelně osídleny nikoli jedním,
ale mnoha bakteriálními druhy.
ÚVOD
Přítomnost mikroorganismů na povrchu lidského těla je zcela přirozeným jevem. Za normálních
okolností se zde nacházejí nepatogenní neinvazivní
kmeny, které spoluvytvářejí tzv. fyziologickou mikroflóru – společenství bakterií a plísní osídlujících
povrch kůže a sliznic. Normální počet bakterií na
kůži je srovnatelný s počtem buněk lidského těla.
V druhovém zastoupení se na kůži vyskytuje především Staphylococcus epidermidis, různé druhy
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streptokoků a Gram-pozitivní tyčinky. Počet bakterií stoupá o čtyři až šest řádů v kožních záhybech
v tzv. zapářkových oblastech (podpaždí, tříslo, rozkrok, v pupeční jizvě, v rýze pod prsy, u obézních
jedinců v rýze pod převislým břichem a u novorozenců a kojenců v krční rýze). Jejich zastoupení je
vyšší také ve vlasech a na ochlupených částech
těla. Tyto bakterie svou přítomností brání kolonizaci
kůže patogenními kmeny. Také přítomnost mikroorganismů na spodině nehojících se ran a kožních

defektů je považována za zcela běžný jev, protože spodina ulcerací jim poskytuje téměř optimální
podmínky pro růst – dostatečnou vlhkost, přísun
živin, odvod zplodin metabolismu.
Stav mikrobiálního osídlení rány a pronikání mikroorganismů do její spodiny popisuje tzv. infekční kontinuum. (1) Podle kvantitativních ukazatelů
mikrobiologického vyšetření rány a klinického
nálezu rozlišujeme tzv. kontaminaci spodiny rány
(mikroorganismy jsou na spodině rány, nemnoží
se, jejich přítomnost je pouze přechodná, neinvadují do hlubších struktur, hojení rány není přítomností mikroorganismů ovlivněno), kolonizaci
rány (mikrorganismy se na spodině rány úspěšně
množí a rostou, nezpůsobují ale poškození spodiny
ani neovlivňují hojení), lokální infekci rány (skryté
známky ranné infekce: hypergranulace, krvácení
z fragilní granulační tkáně, zvětšení rány, rozpad
spodiny, tvorba epitelových můstků a kapes na granulační tkáni, zvětšující se zápach, stagnace hojení,
nová a zvětšující se ranná bolest; klasické známky
ranné infekce: zarudnutí, zteplání, otok, hnisavá
ranná sekrece, stagnace hojení, zvětšující se
ranná bolest, zápach), šířící se rannou infekci
(rozšiřující se infiltrát a zarudnutí v okolí rány, krepitace v okolí, lymfadenitida, lymfangitida, zvětšení rány, vznik satelitních ulcerací v okolí, celkové
zhoršení stavu pacienta – letargie, ztráta chuti
k jídlu) a systémovou infekci (projevy sepse
a septického šoku).
Bylo prokázáno (3), že tkáně na spodině hlubokých nehojících se ulcerací jsou pravidelně osídleny nikoli jedním, ale mnoha bakteriálními druhy.
V důsledku velké diverzity mikroorganismů a jejich
nerovnoměrného zastoupení na spodině rány se
v poslední době doporučuje (4) mikrobiologické vyšetření biopsie spodiny rány, případně zpracování
materiálu získaného hlubokou aspirací ranného
sekretu. Samotné potvrzení přítomnosti mikroorganismů na spodině ulcerace nelze považovat za
indikaci k nasazení antimikrobiální terapie, protože
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k tomuto kroku je nutný příslušný klinický korelát.
Z praktického hlediska je vhodné odlišit povrchní
a hlubokou (resp. šířící se) rannou infekci. Sibbald (12)
uvádí jako patognomické znaky hluboké ranné infekce následující: zvětšení rozměrů rány, zvýšená
místní teplota o více než 2 °C, přítomnost kostní
tkáně na spodině, nově vzniklé ulcerace v okolí původního vředu, zvýšená ranná sekrece (viskózní),
otok a zarudnutí, přítomnost zápachu.
Bakterie spolu s dermatofyty vytvářejí na ranách
složitá společenství, která mají často strukturu
biofilmu. Podle některých autorů (2) se biofilm vyskytuje až u šedesáti procent nehojících se ran,
klinické zkušenosti nás ale vedou k přesvědčení,
že se biofilm může vytvořit prakticky na jakékoli
otevřené ráně. Biofilm je důležitým faktorem bakteriální rezistence a tolerance vůči antimikrobiálně
působícím léčivům roztokům a krytím, zároveň
přispívá k chronicitě ranné infekce (3). Gilchrist (9)
při zkoumání mikrobiálního osídlení spodiny ulcerací na bérci žilní etiologie zjistil, že na 93,5 %
vředů byl přítomen Staphylococcus aureus, na
71,7 % Enterococcus faecalis, na 52,2 % ulcerací se vyskytovala Pseudomonas aeruginosa, na
45,7 % koaguláza-negativní stafylokoky, Proteus
spp. osídlil 41,3 % ulcerací a anaerobní bakterie asi
39,1 % ulcerací. Na povrchu diabetických ulcerací byla potvrzena (10) přítomnost Gram-pozitivních
aerobních koků v 59 % (z toho 24 % S. aureus),
Gram-negativních aerobů v 35 % (23 % Enterobacteriaceae, z toho 29 % Escherichia coli a 28 %
Proteus mirabilis), Pseudomonas aeruginosa
bývá přítomna v 8 % případů a anaerobní bakterie
v méně než 5 %.
Ranná infekce patří mezi nejčastější komplikace
hojení chronických ran. Přítomnost infekce výrazně prodlužuje a prodražuje léčbu, v některých případech může vést až ke ztrátě končetiny, případně
ohrožuje pacienta na životě. Nevhodné použití antimikrobiálních prostředků vytváří prostředí příznivé
pro selekci rezistentních kmenů, jejichž přítomnost
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Obr. 1

ale tyto typické známky mohou chybět. Mezi tzv.
sekundární známky ranné infekce (1,3) se řadí tvorba
kapes a můstků, podminovaných okrajů, zápach
nebo přítomnost křehké granulační tkáně na spodině rány. Jejich výskyt nás upozorňuje na možnost
ranné infekce. S ohledem na efektivní antimikrobiální terapii je nutné diagnostikovat zejména stavy,
kdy jsou bezodkladně indikována antibiotika. Patří
mezi ně rány se známkami hluboké a šířící se ranné
infekce a rány s přítomným protetickým materiálem.
Symptomy hluboké ranné infekce

výrazně zhoršuje prognózu pacienta. Programy dohledu nad racionálním použitím antimikrobiálních
látek se snaží této situaci předcházet a zachovat
účinnost stávajících antibiotik i do budoucna.
Diagnostika ranné infekce v klinické praxi
Pojem ranná infekce je označením klinického stavu,
který je podmíněn zánětlivou odezvou organismu
na přítomné mikroorganismy. Samotná přítomnost
bakterií na spodině rány, potvrzená mikrobiologickým vyšetřením, tedy k diagnostice infekce nestačí. Jakmile počet a vzájemná kooperace mikroorganismů na spodině rány dosáhne určité úrovně,
dojde ke klinicky pozorovatelnému zpomalení až
zástavě hojení (viz též kontinuum ranné infekce).
Mikroorganismy pronikající do spodiny rány narušují tkáně hostitele a vyvolávají zde zánětlivou reakci. Klasické známky zánětu (zarudnutí, zteplání,
otok, bolest a hnisavá ranná sekrece) jsou obecně
pokládány za jisté známky infekce (1). Jejich přítomnost je pro stanovení správné diagnózy ranné infekce vysoce signifikantní. Pokročilé infekce
(šířící se a systémové infekce) bývají u zdravých
jedinců provázeny febriliemi, zimnicí, zhoršením
celkového stavu a stavu vědomí, regionální lymfadenitidou a lymfangoitidou, krepitací okrajů, zvýšenou sedimentací, CRP a leukocytózou. U diabetiků,
imunokompromitovaných a starších nemocných
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Problematikou rozlišení povrchní a hluboké infekce
se zabýval Kevin Woo (18). Zrevidoval zavedená kritéria ranné infekce a jako symptomy hluboké ranné
infekce označil (obr. 1): zvětšení rozměrů rány, přítomnost kosti či kloubu na spodině, zteplání okolí
rány o více jak 1,1 °C, otok a lem zarudnutí v okolí
rány širší než 2 cm od jejího okraje. Mezi symptomy povrchní ranné infekce pak zařadil (obr. 2)
přítomnost nezdravé tkáně na více než polovině
plochy, bolest, chabé hojení, střední až velkou rannou sekreci a zápach. Přítomnost hluboké ranné
infekce ulcerace je indikací k promptnímu cílenému
nasazení antibiotické léčby ruku v ruce s topickou
antimikrobiální terapií biocidy.
Zásady mikrobiologického vyšetření
Správně zvolená forma mikrobiologického kultivačního vyšetření, jeho vlastní provedení a interpretace
jsou pro výběr vhodné antimikrobiální terapie zásadní. Tkáně na spodině rány bychom měli vyšetřovat po výplachu rány inertním oplachem (např.
fyziologický roztok) a debridementu. Následuje
vlastní odběr: kyretáž spodiny rány, případně biopsie tkáně. V klinicky závažných případech se systémovými známkami šířící se infekce je indikováno
vyšetření hemokultury. Klinicky neinfikovanou ránu
zpravidla mikrobiologicky nevyšetřujeme (pokud
není indikací vyloučení přítomnosti nozokomiální
nákazy vyvolané rezistentním kmenem). Interpretace výsledků mikrobiologického vyšetření je širokou
platformou pro spolupráci klinika s mikrobiologem.

Obr. 2

Farmakokinetické působení biocidů na bakteriální
buňku je většinou víceúrovňové, závislé na použité koncentraci, u některých látek není zcela jasně specifikováno (6). Výhodou biocidů je možnost
kombinovaného použití, které může až znásobit
výsledný antimikrobiální efekt, a přispět tak i například k lepšímu využití a ochraně antibiotik před
rychlým vznikem rezistence.

Symptomy povrchní ranné infekce

Pro volbu správné terapie je důležité odlišit jednoznačné patogenní kmeny od komensálních mikroorganismů, irelevantních bakterií a plísní, a zvolit
systémové antibiotikum v adekvátní dávce s optimálním průnikem do cílové tkáně, které podáváme
minimálně do chvíle kompletní remise známek infekce.
Neantibiotická antimikrobiální terapie
Ačkoli je termín „biocid“ relativně nový, jeho význam je již zakotven i v dokumentech projednávaných Evropským parlamentem. Legislativa (5) rozděluje biocidní produkty do 4 skupin: dezinfekční
a obecné biocidní produkty, konzervační látky,
prostředky pro kontrolu škůdců a ostatní biocidní
produkty. Ve wound managementu pod pojmem
biocidy označujeme (6) neantibiotické antimikrobiální zdravotnické prostředky, které prostřednictvím
lokálního působení na povrchu rány ovlivňují populace mikroorganismů na spodině rány a redukují riziko vzniku ranné infekce. V souvislosti se
vzrůstající incidencí (13) infekcí vyvolaných ATB-rezistentními mikrobiálními kmeny má výzkum
a vývoj nových biocidů společně s posouzením
použití stávajících biocidů velký význam v prevenci
a léčbě ranných infekcí a zároveň i pro omezení použití antibiotik v hraničních indikacích, kdy je lépe
antibiotika nepoužít vůbec nebo za jasně daných
podmínek.
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Smyslem léčebných intervencí u kontaminovaných
a kolonizovaných nehojících se ran je v první řadě
monitorace dalšího vývoje rány (6, 7). Lokalizovaná
ranná infekce je indikována k topické antimikrobiální léčbě biocidy. V případě úspěchu tohoto
postupu a ústupu projevů infekce přecházíme do
strategie monitorace. Neúspěch lokální terapie
vede k pomnožení mikroorganismů na spodině
rány a klinickým projevům šířící se ranné infekce,
resp. k projevům systémové ranné infekce. V tomto případě je na nezbytně nutnou dobu indikována
cílená systémová (antibiotická) terapie. Rizikem
selhání topické a systémové antimikrobiální terapie
je selekce bakteriálních kmenů rezistentních vůči
antibiotikům, resp. biocidům. I z tohoto důvodu je
proto důležité zacílit terapii infekce vůči kauzálním
patogenům a zvolit vhodný antimikrobiální léčebný
protokol (11).
Antiseptika
– chlorhexidin, povidon-jod, cadexomer-jod,
betain, octenidin, polyhexamethylenbiguanid
(PHMB), roztoky kyslíkových radikálů, krytí se
stříbrem – jsou chemické látky, které inhibují růst
a vývoj mikroorganismů (3, 6). Účinek antiseptik není
receptorově specifický, mohou být použita na kůži,
sliznice a rány. Při topickém použití dosáhneme
malým množstvím antiseptika jeho vysoké koncentrace přímo v místě ranné infekce. Antiseptika
se aplikují na sterilní krytí a přikládají na povrch
rány v podobě obkladů. Protože se jedná o vodné
roztoky, může při dlouhodobém používání a nedostatečné ochraně okolní kůže docházet k maceraci
okolí. Některé preparáty (betain + polyhexanid,

octenidindihydrochlorid) narušují strukturu biofilmu na povrchu rány a v boji s infekcí jsou účinnější. Antiseptika mají nízké riziko indukce rezistence,
nemají systémové nežádoucí účinky. Stejně jako
antibiotika ale mohou vyvolat alergické reakce a reakce pozdní přecitlivělosti, při dlouhodobém použití
je nutné počítat i s jejich cytotoxickým efektem na
spodinu ulcerace. K oplachům klinicky neinfikovaných ran lze použít izotonický roztok pro hygienu
rány s obsahem hydratačních prvků a kyseliny
citrónové, případně oplachové roztoky a antiseptika typu PHMB, octenilinu, superoxidované vody,
chlorhexidinu apod. (16)

k tomu, že je nutné spodinu rány čistit opakovaně.
V případě většího objemu nekrotické tkáně preferujeme débridement ostrý (exkochleační lžičkou,
skalpel, event. hydrochirurgicky), enzymatický
(především larvální terapie infikovaných povleklých
ulcerací), případně autolytický (tělu vlastní enzymy
působící na nekrózu ve vlhkém prostředí moderních terapeutických krytí) (3). Jeho účinnost výrazně
zvyšuje správně přiložená zevní komprese (8). Diferenciálně diagnosticky je důležité předem vyloučit ischemickou složku poruchy hojení. V případě
smíšené etiologie chronické rány je nutné v rámci
kauzální terapie upřednostnit léčbu ischémie.

Kromě široké palety antiseptik a antisepticky působících krytí jsou v léčbě infikovaných ulcerací
k dispozici i prostředky biologické (larvy lucilia
sericata), přírodní produkty (medicinální med)
mechanické prostředky (débridement), fyzikální
mechanismy (tzv. pasivní antiseptika – hydrofobní
vazba bakterií) či moderní technologie (hyperbarická oxygenoterapie). (3, 6, 15)

Antiseptická krytí na rány
Správné indikace použití terapeutických krytí vycházejí z aktuálních potřeb rány (viz metodika
TIME(14)). Klíčem k volbě konkrétního materiálu je
posouzení přítomnosti ranné infekce, velikost ranné sekrece, vzhled spodiny a okolí rány. Na tomto

Kauzální terapie rány a débridement
Při léčbě infikované rány nelze zapomenout na
kauzální terapii rány, kterou modifikujeme dle klinického stádia základního onemocnění. V rámci
bazálního ošetření provádíme chirurgický débridement včetně nutných chirurgických výkonů (incize
a drenáže abscesů, kontraincize aj.). Pro efektivní
léčbu ranné infekce je důležitá časná diagnostika
(tedy odhalení přítomnosti infekce, zjištění jejího
původce), zabránění dalšího šíření a efektivní lokální a systémová terapie. Débridement infikované
rány umožňuje snížit bakteriální a toxickou zátěž,
odstranit ze spodiny rány biofilm, změnšit rannou
sekreci a zánětlivou reakci v okolí. Cílem débridementu je odhalit zdravou tkáň na spodině rány
a podpořit hojení (15). Důležitou součástí léčby
bércových ulcerací venózní etiologie je zevní kompresní terapie dolních končetin (8, 17). Přítomné bakteriální toxiny a porucha cévního zásobení způsobená chronickou žilní insuficiencí a otokem vedou
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místě uvádíme obecný přehled materiálů použitelných k lokální terapii ulcerací.
Lokální rannou infekci ošetřujeme pomocí antiseptických terapeutických obvazů a oplachů (3, 6).
Mezi nejrozšířenější patří neadherentní krytí s obsahem povidon jodu a cadexomer jodu, lze použít
také neadherentní krytí s metalickým stříbrem nebo
chlorhexidinem. Další skupinou krytí s antiseptickými vlastnostmi jsou materiály obsahující stříbro.
Stříbro působí baktericidně na několika místech
bakteriální buňky a jeho systémová toxicita je nízká. Moderní terapeutická krytí obsahují stříbro vázané v podobě stříbrných kationtů nebo ve formě
kovového stříbra. K aktivaci je vždy nutné vlhké
prostředí, ve kterém dochází ke zvýšení koncentrace Ag+. Stříbro může být navázáno na inertní
materiály (nylonové vlákno nebo aktivní uhlí) nebo
na materiály, které odvádějí vlhkost z rány – polyuretanové pěny, hydrofiber, alginát. Stříbro se ze
svého nosiče uvolňuje různou rychlostí do spodiny
rány, způsobuje denaturaci bílkovin, částečně se
váže na chloridové anionty a zbytek na přítomné
bakterie a plísně. Bakteriální rezistence vůči stříbru
je zatím vzácná. Zvláštní skupinu tvoří krytí s obsahem tzv. aktivního uhlí. Na jeho povrch adherují
metaloproteázy, endo- a exotoxiny včetně bakterií,
absorbují zápach. Tato krytí lze použít na infikované
i neinfikované rány s dostatečnou rannou sekrecí.
Relativně novým materiálem vhodným na infikovanou ránu jsou krytí obsahující včelí med.
Racionální antibiotická terapie
Antibiotika mají své nezastupitelné místo v léčbě hlubokých a šířících se ranných infekcí. V současnosti
jsme v evropských zemích svědky stoupající celkové spotřeby antibiotik. Zároveň také dochází k vzestupu výskytu rezistentních mikroorganismů (13),
které jsou vykultivovány z tkáňových vzorků odebraných ze spodiny ulcerací a identifikovány jako
původci ranné infekce. Existuje řada pochybností
o tom, zdali jsou v praxi antibiotika nasazována
správně. V roce 2018 publikovala WHO výsledky
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šetření používání antibiotik v ambulantních zařízeních i za hospitalizace (19). Experti v závěrech
konstatují, že téměř v 50 % případů jsou antibiotika nasazována zbytečně nebo nevhodně. Pacientům s chronickou ránou jsou nasazována často
opakovaně a bez mikrobiologického kultivačního
korelátu. V prostředí nehojící se rány vytváří mikroorganismy struktury biofilmu, které je před
působením antibiotik chrání. Jako nejdůležitější
faktory vedoucí k chybnému používání antimikrobiálních látek byly označeny diagnostické rozpaky,
nedostatek znalostí a dovedností, zbytečné obavy
kliniků a požadavky pacientů na „adekvátní“ léčbu,
nedostatečná edukace a chybné použití klinických
doporučených postupů. Efektivní léčba infikované
ulcerace vyžaduje multidisciplinární přístup, který
splňuje požadavky na racionální antimikrobiální
terapii, zejména s ohledem na omezení lokálního
používání dermatologických extern s obsahem antibiotik. Trend nárůstu podílu kmenů rezistentních
vůči antibiotikům úzce souvisí s četností nasazení
antibiotik v klinické praxi (11, 19). Antibiotika vytvářejí
selekční tlak, jehož důsledkem je pokles výskytu
kmenů citlivých vůči antibiotikům a naopak vzestup
četnosti výskytu kmenů rezistentních. Antibiotika
jsou jedinými léky, které se klinickým používáním
stávají nevyhnutelně méně účinnými. Profylaktické
i terapeutické nasazení antibiotik proto musí být
vždy racionální a uvážlivé. Nedodržení těchto zásad vede k šíření rezistentních bakteriálních kmenů
v populaci a znemožňuje nasazení dosud účinných
antibiotik v budoucnosti. Další výhodou racionální antimikrobiální terapie je snížení celkových nákladů na léčbu tím, že redukujeme nasazení neúčinných a nevhodných antibiotik a že používáme
antibiotika systémově pouze na nezbytně nutnou
dobu (11).
Program dohledu nad racionálním použitím
antimikrobiálních prostředků a léčiv
Dohled nad správným použitím antimikrobiálních látek je definován (20) jako meziprofesní úsilí
o včasný výběr optimální antimikrobiálně půso-

bící látky spolu s určením její dávky a délky trvání
léčby. Cílem dohledu je dosáhnout co nejlepšího
klinického výsledku s minimální toxicitou léčby
vůči pacientovi i jeho okolí. Program dohledu
nad racionálním použitím antimikrobiálních prostředků a léčiv při ošetřování ran vznikl na základě spolupráce Evropské asociace pro léčbu ran
(EWMA) a Britské společnosti pro antimikrobiální chemoterapii (BSAC). V červenci 2016 byly
v Journal of Antimicrobial Chemotherapy publikovány základní teze a prohlášení (11), jehož cílem je
upozornit na otázku rychlého vzestupu rezistence mikroorganismů vůči antibiotikům. Antibiotika
jsou nedílnou součástí léčby řady infekcí, zejména u imunokompromitovaných a polymorbidních
jedinců. Bez profylaktického použití antibiotik se
neobejdeme například u transplantovaných, pacientů s kloubními či cévními implantáty, po velkých
onkochirurgických výkonech. Odvrácenou tváří
častého použití antibiotik v medicíně je pozvolný, ale nezadržitelný nárůst počtu rezistentních
kmenů (13). Tento nepříznivý vývoj je ještě více
zneklidňující proto, že vývoj nových antibiotik se
v podstatě zastavil. Program dohledu jednoznačně doporučuje vyhnout se nasazení antibiotik
tam, kde nejsou indikována. V případě oprávněného nasazení je zapotřebí zvolit antibiotikum co
nejužšího spektra účinnosti na potvrzené patogeny a nasadit ho po adekvátní dobu (tj. do ústupu
symptomů infekce). Uvážlivé použití antimikrobiálních látek je jedním z příkladů pro implementaci
mezioborové a meziprofesní spolupráce v praxi.
Kromě klinických pracovníků (lékař, zdravotní
sestra s příslušnou specializací, klinický farmakolog, podiatr, chirurg, dermatolog, internista,
praktický lékař, endokrinolog, diabetolog, geriatr
a další) zde má své místo mikrobiolog, epidemiolog i dostatečně edukovaný pacient (11). Častý
sklon nemocných k samoléčbě a relativně snadná
dostupnost antibiotik (cestou nedostatečně informovaných zdravotníků) vede k neodůvodněné léčbě antibiotiky, aniž by byla revidována příslušným
specialistou.

I přes diskutabilní účinnost jsou antibiotika součástí
řady zavedených individuálně vyráběných léčivých
přípravků (IVLP) a dermatologických extern k aplikaci do ran. Jako příklad lze uvést masti obsahující
chloramfenikol, tetracyklin, gentamycin, Framykoin ung, Bactroban ung apod. Z epidemiologického i klinického hlediska jsou antibiotická externa
spojena s řadou rizik (3): účinek na baktérie je druhově specifický, nezahrnuje plísně a viry, účinnost
systémových antibiotik v ráně snižuje přítomnost
většího množství nekróz, biofilmu a nedostatečné
prokrvení, riziko alergických reakcí a reakce pozdní přecitlivělosti. Antibiotika mohou nežádoucím
způsobem narušit bakteriální rovnováhu na stabilních kolonizovaných ranách, na kůži a sliznicích
a zvýšit riziko orgánově specifických nežádoucích
účinků antibiotik (nefrotoxicita, ototoxicita, hepatotoxicita) a lokálního cytotoxického působení na
spodině rány. Antibiotika také ponechávají v ráně
rozpadlé fragmenty bakterií a endotoxiny, které
inzerce
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působí prozánětlivě. Obava z nárůstu rezistence vedla
v Dánsku k vydání nařízení, podle kterého je použití
topických antibiotik v léčbě nehojících se ran zakázáno (11). Také poziční dokument EWMA (3) konstatuje, že neexistuje dostatečná evidence k tomu, aby
byla podávána systémová antibiotika preventivně
u pacientů s žilním bércovým vředem, s ulceracemi smíšené etiologie, dekubity, pilonidálními sinusy nebo ulceracemi syndromu diabetické nohy –
léčba antibiotiky by měla být vyhrazena pouze na
závažné případy (hluboké a šířící se infekce).
Způsob provádění dohledu
Racionální antimikrobiální terapii je možné zavést
do klinické praxe dvěma způsoby (11). Přesvědčovací metody jsou založeny na edukaci klinických pracovníků a na existenci široce akceptovaných doporučených postupů. Zdravotníci jsou poučeni o tom,
jak správně indikovat a předepisovat antibiotika
a jak zpětně ověřovat efektivnost své preskripce.
Restriktivní metody využívají striktně daných pravidel (standardů, doporučených postupů apod.),
která legislativně omezují přístup k některým antibiotikům (například pouze po schválení odborníka
z antibiotického centra, omezení délky podávání
některých antibiotik).
Hybridní metody jsou založeny na existenci tzv. povinné antibiotické pauzy (která proběhne po 48–72
hodinách antibiotické terapie) s cílem zrevidovat
aktuální klinický stav pacienta a zkonfrontovat jej
s výsledky prvních mikrobiologických vyšetření
a laboratorních nálezů.

Indikace antibiotické terapie
K systémovému nasazení antibiotik jsou indikovány
stavy s jasnými klinickými známkami ranné infekce
(především hluboké a infekce šířící se do okolí),
kdy je potvrzena přítomnost zřejmého původce infekce citlivého na dané antibiotikum. V případě tzv.
empirické terapie je antibiotikum namířeno proti
nejzávažnějšímu a nejpravděpodobnějšímu mikroorganismu s předpokladem dobré citlivosti.
Kauzální antibiotická terapie je zacílena na potvrzený patogen se známou citlivostí. V průběhu léčby je nutné dále zohlednit závažnost infekce, epidemiologickou anamnézu, poslední antibiotickou
terapii, místní antibiotickou rezistenci a stanovenou strategii dozoru. Topické použití antibiotik se
(11)
nedoporučuje zejména s ohledem na níže uvedená fakta: existuje jen omezená evidence o klinické účinnosti lokální antibiotické terapie, která
navíc vede k selekci rezistentních kmenů; antibiotika mohou nežádoucím způsobem narušit bakteriální rovnováhu na stabilních kolonizovaných
ranách, na kůži a sliznicích; antibiotika mohou
vést k iritaci kůže, alergickým reakcím a reakci
pozdní přecitlivělosti; lokální antibiotika navozují
zpomalení hojení rány; mají místní cytotoxický
efekt; podporují vznik rezistence; mají omezený
účinek na kolonie biofilmu; v případě resorpce
ATB z povrchu rány je nutné počítat s výskytem
orgánově specifických nežádoucích účinků antibiotik (nefrotoxicita, ototoxicita, hepatotoxicita);
byly prokázány zvýšené náklady spojené s léčbou
následků po použití antibiotik.
Závěr

Problematika zodpovědné a uvážlivé antimikrobiální terapie infikovaných ulcerací na
bérci je s narůstající rezistencí mikroorganismů vůči antibiotikům stále aktuálnějším
tématem. Myšlenka, že všechny otevřené rány jsou kolonizované bakteriemi, již byla
odbornou veřejností obecně přijata. Nicméně s ohledem na rizika spojená s používáním antibiotik je nutné si uvědomit, že antibiotická léčba je potřebná pouze u ran
s klinickými známkami hluboké infekce. Pokud jsou antibiotika předepsána, měla by
být podána systémově, mít co nejužší spektrum a co nejkratší délku podávání. Na počátku terapie infekce je možné zvolit vhodné antibiotikum empiricky, definitivní léčba
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by pak měla vždy vycházet z výsledků vyšetření metodologicky správně odebraných
vzorků biologického materiálu ze spodiny ulcerace. Antibiotika nepoužívejme u neinfikovaných ran. Zavedení těchto principů do praxe může snížit četnost zbytečného
nasazování systémových a lokálních antibiotik a může zvýšit bezpečnost a klinickou
účinnost léčby infikovaných ran. Nedodržení těchto zásad vede k šíření rezistentních
bakteriálních kmenů v populaci a znemožňuje nasazení
MUDr. Jan Stryja, Ph.D.
dosud účinných antibiotik do
Salvatella s.r.o.
Staroměstská 280, 739 61 Třinec
budoucna.
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SOUČASNÉ MOŽNOSTI
A NOVÁ NADĚJE V TERAPII VITILIGA
Tánczosová, M.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

SOUHRN: Vitiligo je multifaktoriální chronické autoimunitní onemocnění kůže a sliznic neinfekčního
charakteru, které – ačkoli není život ohrožující – značně negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta.
I přes intenzivní výzkum zůstává etiopatogeneze nejasná a proto je i léčba obrovskou výzvou. Cílem
léčby je zastavení progrese onemocnění a navození repigmentace achromických ložisek. Léčba zahrnuje jak způsoby konzervativní, tak i postupy chirurgické. Prozatím ale ani jedna metoda nepřinesla
požadované výsledky. Nejnovější studie přinesly novou naději ve formě cílené imunoterapie, která
v kombinaci se světloléčbou dokáže zastavit aktivní imunitní odpověď a vede k dosažení uspokojivé
repigmentace.
KLÍČOVÁ SLOVA: vitiligo – JAK inhibitory – repigmentace – melanocyty – léčba
Summary: Vitiligo is a chronic multifactorial autoimmune disease of non-infectious character affecting
skin and mucosa. Even though it is not a life-threatening condition, it does significantly affect the patient’s
quality of life. Despite intensive ongoing research, its etiopathogenesis remains unkwnown and therefore
proper treatment is still a challenge. The goal of the treatment is to arrest further depigmentation and to
induce repigmentation with either conservative or surgical approach. However, none of these approaches
have shown adequate response. The most recent clinical studies have brought a new hope in terms of
induction of satisfactory repigmentation in the form of targeted immunotherapy and in combination with
phototherapy.
Key words: vitiligo – JAK inhibitors – repigmentation – melanocytes – treatment
ÚVOD
Vitiligo je nejčastější depigmentační onemocnění kůže vůbec, s prevalencí 0,5 až 2 % světové
populace, postihující rovnoměrně obě pohlaví.(6)
Základní charakteristikou vitiliga jsou ostře ohraničené makule mléčně bílého koloritu různé velikosti a tvarů, predilekčně se vyskytující zejména
v oblastech, které jsou fyziologicky hyperpigmentované, a v oblastech, které jsou vystavené
opakované traumatizaci a zvýšené frikci (prsty,
obličej – zejména periorálně a periorbitálně, šíje,
podpaží, bradavky, hřbety rukou, břicho a oblast
genitálu).(1)
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Z klinického a patofyziologického hlediska se vitiligo dělí na dvě základní skupiny:
vitiligo tzv. nonsegmentální (generalizované)
(90 %) – postihuje větší část těla, nejčastěji
v oblastech senzitivních na tlak a traumatizaci,
asociace s autoimunitními chorobami, progresivní průběh
vitiligo tzv. segmentální (10 %) – unilaterální
distribuce amelanocytických lézí s dermatomovou nebo kvazi-dermatomovou predilekcí, nejčastěji se vyskytuje na obličeji a první projevy
se typicky objeví v dětském věku, asociace

s autoimunitními chorobami není významná,
průběh má rychlý začátek s tendencí k stabilizaci během 1–2 let.(2, 6)
Včasné rozpoznání typu vitiliga je esenciální, protože evoluce projevů a asociovaná léčba se liší.
Patofyziologie
Přesná patogeneze daného onemocnění zůstává
pořád hlavním předmětem diskuzí. Bylo vytvořeno
několik hypotéz stran zániku funkčních melanocytů, které obsahovaly podíl autoimunitní teorie, genetické predispozice, oxidativního stresu a v neposlední radě neurogenních mechanismů.(2)
Na základě nejnovějších poznatků je základem
nonsegmentálního vitiliga imunitní dysregulace,
jejímž nejpřesvědčivějším důkazem je přítomnost
cirkulujících protilátek, které tvoří základ destrukce melanocytů u pacientů s vitiligem. Centrální
roli hrají specifické anti-melanocytární cytotoxické T-buňky produkující IFN-γ s následnou expresí
CXCL9/10 na keratinocytových buňkách, které působí jako chemoatraktant pro další aktivaci a přísun
cytotoxických T-buňek.(3)
Genetické studie poukázaly na polygenetickou dědičnost, která je založena na klinické asociaci vitiliga
s řadou onemocnění, považovaných rovněž za autoimunitní. Nejčastější jsou onemocnění štítné žlázy,
u nichž je koincidence s vitiligem až 30 % (zvýšená
i snížená funkce štítné žlázy, např. Graves-Basedowova choroba, Hashimotova thyreoiditida), diabetes
mellitus, perniciózní anémie, revmatoidní artritida,
Crohnova choroba, Addisonova choroba, systémový
lupus erythematodes, myasthenia gravis a další. Naopak segmentální vitiligo je nejpravděpodobněji následkem genetického mosaicismu, asociace s jinými
autoimunitními onemocněními je spíše vzácná.(2)
Terapie
Patofyziologie samotného onemocnění je velice komplikovaná a multifaktoriální. I přes nové
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poznatky v jejím porozumění neexistuje žádný
univerzální terapeutický režim a téměř všechny
terapeutické metody jsou off-label. Cílem terapie
je zabránit progresi onemocnění, indukovat repigmentanci, a zároveň omezit terapeutická rizika
léčby samotné.
Lokální terapie
K základní léčbě patří použití lokální terapie ve formě
topických kortikoidů, které se poprvé objevily
v terapii vitiliga v roce 19594 a jsou do dnešního
dne první volbou. Jejich protizánětlivý efekt
může zpomalit progresi onemocnění. Výsledky
aplikace vysoce účinných kortikosteroidů nejsou
příliš uspokojivé, ale u pacientů s lokalizovaným
vitiligem je lze s dobrým efektem použít zejména
v oblasti krku a obličeje, kde často dochází
i k repigmentaci. Léčba trvá nejméně šest
měsíců při tzv. nekontinuální aplikací (max. 15x
do měsíce) s cílem minimalizovat vedlejší účinky
a zároveň však zachovat efektivitu léčby.(5)
Topické imunomodulátory takrolimus (0,03% nebo
0,1% Protopic) a pimekrolimus (1% Elidel) v kombinaci s fototerapií UVB 311nm nebo excimer laserem
nahrazují topické kortikosteroidy vzhledem k absenci nežádoucích kortikosteroidních účinků. Taktéž
jako výše zmíněné kortikosteroidy mají efekt zejména u pacientů s vitiligem v oblasti hlavy a krku.(6)
Dnes už téměř obsoletní terapeutickou možností
je aplikace lokálních antioxidantů, které nejsou dle
nejnovějších doporučení k léčbě vitiliga vhodné.(7)
Fototerapie a fotochemoterapie
Fototerapie je efektivní nejen ve zpomalení progrese onemocnění, ale i v indukci repigmentace. Až
u 70 % pacientů vede ke kosmeticky uspokojivému
efektu. Dnes je nejvíce využívaná tzv. úzkopásmová UVB fototerapie s max. vlnovou délkou 311nm
po dobu minimálně šesti měsíců. I když je fototerapie jednou z nejefektivnějších metod pokud jde
o indukci repigmentace, bohužel, stále není úplně
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Obr. 1

Patogeneze vzniku vitiliga a mechanismus účinku tofacitinibu a světloléčby (15)

dokonalá. Přibližně u poloviny pacientů vzniknou
v průběhu jednoho roku depigmentované (amelanocytární) léze.(8) Z tohoto důvodu se doporučuje
po ukončení fototerapie pokračovat v aplikaci topického imunomodulátoru (Protopic) 2x denně,
s cílem minimalizovat recidivu.(9)
Fotochemoterapie je modifikací výše zmíněné
fototerapie, která se skládá z aplikace psoralenů
(látek zesilujících účinky UV záření) v kombinaci
s UVA světlem, tzv. PUVA metoda. Ani tato metoda
nedosahuje uspokojivých efektů a v dnešní době
se od ní upouští z důvodu vedlejších účinku a nízké
účinnosti.(6)
Depigmentace
U pacientů s rozsáhlým postižením integumentu (BSA > 50 %), refrakterním k výše zmíněným
možnostem terapie, přichází v úvahu provedení
ireverzibilní depigmentace zbylých pigmentovaných částí těla pomocí chemických látek (krém,
obsahující monobenzyléter hydrochinonu). Tento
způsob terapie, i když je drastický a nenávratný,
je schválen FDA (Food and Drug Administration).
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Jde o relativně zdlouhavý proces, trvající minimálně jeden rok, kdy za účelem dosažení uspokojivé depigmentace je třeba kontinuální aplikace
i 3–4 roky.(10, 6)
Laserová terapie
Využití monochromatického excimerového laseru o vlnové délce 308 nm je jednou ze dvou FDA
schválených terapií pro vitiligo, kde k 75% repigmentaci dojde u 16,6 % až 52,8 % pacientů.(6)
Novinkou je kombinace frakčního CO2 laseru
s aplikací autologní plazmy, kdy, dle nejnovějších
studií, dosáhlo nadpoloviční repigmentace více než
60 % pacientů.(11)
I když jsou obě tyto metody pro pacienty, zejména
s lokalizovanou formou vitiliga, účinné a relativně
bezpečné, jsou ekonomicky náročnější, a proto
nejsou tolik rozšířené.
Systémová kortikoterapie
Tzv. mini-impulzivní, neboli víkendové, perorální
užívaní kortikosteroidů (10mg dexamethasone 2x
do týdne) je limitováno vzhledem k riziku vedlejších

účinků a omezené efektivitě. Jejich protizánětlivý
účinek potlačí progresi, avšak navození repigmentace je spíše výjimkou.(12)
Invazivní terapie
Chirurgická léčba vitiliga je pro svou časovou
a technickou náročnost vyhrazena pro lokalizované formy vitiliga (BSA < 30 %). Všechny formy invazivní chirurgické terapie jsou založeny na
přenosu autologních melanocytů do achromických lézí. Existuje řada chirurgických postupů
k léčbě vitiliga, které lze shrnout do dvou základních skupin: a) postupy bez separace odebraných kožních buněk (přenos kůže jako tkáně
v různé tloušťce) s možností provedení zákroku
ambulantně, b) postupy zahrnující separaci
a přenos kultivovaných nebo nekultivovaných
melanocytů (přenos kožních buněk). Přenos autologních separovaných melanocytů je účinnou
metodou zejména pro stabilní léze u segmentálních a nonsegmentálních forem vitiliga.(13) Velkou
nevýhodou je finanční náročnost samotné procedury a v neposlední řadě i fakt, že se jedná
o invazivní metodu terapie.
Novinky v terapii vitiliga
Identifikace řetězce IFN-γ-STAT1-CXCL10 a jeho
hlavní role v patogenezi vitiliga nám umožnila rozšířit portfolio o výzkum cílené léčby. Inhibice IFN-γ
nebo jeho efektoru Janus kinázy (JAK) je novou
nadějí pro pacienty a velkou výzvou klinických studií.(14)
Ty nejnovější testují efektivitu v repigmentaci topickými (ruxolutinib) i perorálními JAK inhibitory
(tofacitinib, ruxolitinib), a to nejen v oblasti obličeje, ale i na akrálních částech těla. Výše zmíněna
léčiva byla a dosud jsou testována pro léčbu psoriasis vulgaris, revmatoidní artritidy a alopecia areata, které sdílejí s vitiligem podobnou patogenezi
v dysregulaci imunitního systému. Terapie systémovými JAK inhibitory, jako kterákoli jiná systémová léčba s sebou nese i riziko výskytu závažných
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nežádoucích účinků jako např. pancytopénie, zvýšené riziko vzniku infekcí. Tento risk je minimalizován
v případě lokální léčby a její vývoj je proto momentálně hlavním cílem. Prozatím největší úspěch zaznamenali vědci ve využití systémového inhibitoru
JAK-tofacitinib.
Dle studie z roku 2017 má největší efekt na repigmentaci kombinace JAK inhibitoru a fototerapie.
Pacienti, kteří užívali tofacitnib dosáhli repigmentace jenom v případě, že byli zároveň vystaveni
slunečnímu záření nebo podstupovali fototerapii
UVB.
Tofacitinib měl za následek redukci cytotoxických
T-lymfocytů v kůži a fototerapie vedla ke stimulaci
melanocytů z vlasových folikulů, které slouží jako
rezervoár kmenových buněk. V případě pozastavení světloléčby jako konkomitantní terapie, byla
prokázaná perzistence repigmentace v udržovací
inzerce

www.compoundingmatters.com
Celosvětová databáze receptur
ověřovaná Fagronem
dostupná online.
Staňte se specialistou
na individuální
přípravu a péči i Vy!
Pro receptury
z Compounding
matters dostupné
i ve vašem mobilu:

Compounding Matters
Celosvětová databáze receptur

www.fagron.cz

léčbě tofacitinibem. Výsledky této studie vedly
k vytvoření schématu, který byl publikován v Journal of the American Academy of Dermatology.

Znázorňuje nejen patogenézi vitiliga, ale také mechanismus účinku Tofacitinibu v kombinaci se
světloléčbou (obr. 1). (15)
Závěr

I přes neustálé pokroky ve farmaceutickém průmyslu a s nimi související pokrok v porozumění patofyziologie vitiliga je do dnešního dne vitiligo považováno za chronické
progresivní onemocnění, které je jenom částečně reverzibilní a pro pacienty je velkou
psychickou zátěží. Ve světle rozšiřujících se znalostí v patogenezi lze zastavení progrese považovat za imunologický problém, zatímco stimulace k obnovení pigmentace
zahrnuje indukci k diferenciaci a migraci melanocytů. Jako revoluční pokrok se jeví
možnost využití inhibitorů nitrobuněčných kináz, konkrétně inhibitorů JAK, v kombinaci se světloléčbou. Stále ale
existuje mnoho otázek stran
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užití JAK inhibitorů, které je
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SYNDROM DIABETICKÉ NOHY

– ORGANIZACE PÉČE, PATOFYZIOLOGIE, DIAGNOSTIKA
Bém, R.

Centrum diabetologie, Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Souhrn: Syndrom diabetické nohy (SDN) je závažnou pozdní komplikací diabetu, která je spojena
s vysokou morbiditou a mortalitou, přičemž nezřídka vede k amputaci dolní končetiny. Mezi rizikové
faktory vzniku SDN patří neuropatie, infekce a ischémie. Zcela zásadní pro snížení počtu amputací je
především prevence vzniku ulcerací, které jsou příčinou amputace až v 85 % případů. Efektivní dispenzarizace a aplikace preventivních opatření, jako jsou vhodné boty a péče o dolní končetiny, může
snížit incidenci ulcerací v rámci SDN až o 50 %. Léčba ulcerací nohy u diabetiků je značně nákladná,
přičemž spočívá v odlehčení postižené končetiny, léčbě infekce a revaskularizaci. Opomenuta nesmí
být ani lokální léčba a uspokojivá kompenzace diabetu. Odborná péče o tyto pacienty by vzhledem
k nutnosti multidisciplinárního přístupu měla být směřována do specializovaných podiatrických ambulancí.
Klíčová slova: syndrom diabetické nohy – prevence – amputace – odlehčení
Summary: Diabetic foot (DF) is a serious late complication of diabetes associated with high morbidity
and mortality, often leading to lower limb amputation. Risk factors for DF include neuropathy, infection,
and ischemia. The prevention of ulceration is essential for reducing amputation rate. Ulcers are cause of
amputations in up to 85 % of cases. Effective follow-up of patients and application of preventive approaches such as using of appropriate shoes and foot care can reduce the incidence of ulcerations by up to
50%. DF treatment is very expensive and includes offloading of the affected foot, treatment of infection and
revascularization. Local treatment and satisfactory diabetes control are also very important. Professional
care for these patients should be directed to specialized podiatric clinics due to the need for a multidisciplinary approach.
Key words: diabetic foot, preventive care, amputation, offloading
Úvod
Syndrom diabetické nohy (SDN) je definován jako
infekce, ulcerace nebo destrukce hlubokých tkání nohy spojená s neurologickými abnormalitami
a s různým stupněm ischemické choroby dolních
končetin (noha = část končetiny distálně od kotníku). (1) Syndrom diabetické nohy postihuje během života 15–25 % všech diabetiků. Amputaci u pacientů
s diabetem v 85 % předchází ulcerace nohy (obr. 1),
přičemž 4 z 5 ulcerací jsou způsobeny vnějším
traumatem, nejčastěji při nošení nevhodné obuvi (2)

S léčbou SDN jsou spojeny i vysoké finanční náklady (obr. 2). (3) Prognóza pacientů se SDN je velmi
nepříznivá, často srovnatelná se závažnými onkologickými onemocněními (obr. 3). (4, 5, 6)
Organizace péče o pacienty se SDN
v rámci České republiky
Komplexní péče o pacienty se SDN je zajišťována především podiatrickými ambulancemi
nejčastěji vedených diabetologem. V současné
době je v České republice evidováno celkem 32

SYNDROM DIABETICKÉ NOHY – ORGANIZACE PÉČE, PATOFYZIOLOGIE, DIAGNOSTIKA

27

Obr. 1

výborem České diabetologické společnosti. Pravidelně probíhá hodnocení kvality a dostupnosti péče
pomocí vnitřních a vnějších auditů, které probíhají
každé dva roky.

Ulcerace u syndromu diabetické nohy

Obr. 2

těchto ambulancí, přičemž seznam těchto ambulancí je uveden na webových stránkách České diabetologické společnosti (www.diab.cz). Vzhledem
k vysokému počtu pacientů s diabetem v populaci
je zřejmé, že k zajištění adekvátní péče je potřeba
jedné podiatrické ambulance na 100 tisíc obyvatel,
což např. v podmínkách ČR znamená potřebu 100
podiatrických ambulancí. (7) Kritéria vzniku podiatrických ambulancí (personální zajištění, vybavení
i návaznost na další odbornosti) jsou definovány
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Patogeneze
V minulosti byla studována celá řada rizikových
faktorů pro vznik syndromu diabetické nohy. Mezi
nejvýznamnější prokázané rizikové faktory ulcerace
u pacientů s diabetem patří diabetická neuropatie
(senzomotorická, autonomní), angiopatie (makroi mikrovaskulární) a zvýšený plantární tlak. (8) Na
vzniku ulcerací se také podílejí zevní faktory, jako je
trauma, nevhodná obuv a infekce. Nesmíme opomenout vliv kouření, kompenzace diabetu a další
faktory ovlivňující vznik neuropatie a ischémie. Konečným stádiem SDN je amputace postižené končetiny. Cesta od zdravé končetiny až k její amputaci
je označována jako schody k amputaci (obr. 4).
Diagnostika
Pacienti nezřídka podceňují rizika syndromu diabetické nohy a přichází pozdě. Je proto nezbytné
se zaměřit na prevenci a včasnou diagnostiku SDN

Finanční náklady za jeden rok podle výsledku léčby syndromu diabetické nohy
– modifikováno ze studie Eurodiale (3)
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aktivním vyhledáváním rizikových pacientů. Každý pacient s diabetem by tak měl mít pravidelně
zkontrolovány dolní končetiny praktickým lékařem,
diabetologem či jiným lékařem nebo alespoň zdravotní sestrou. (9, 10) Frekvence kontrol v závislosti
na míře rizika je uvedena v tabulce 1. Diagnostika syndromu diabetické nohy se opírá především
o zjištění stupně neuropatie, ischémie, infekce
a míst s vysokým plantárním tlakem.
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• Dermatitidy (např. atopický ekzém)
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Ischémie
V počátečním stádiu ischemické choroby dolních
končetin nemusí pacient pociťovat žádné příznaky.
Zřídka se může ischémie projevit typickým příznakem – klaudikačními bolestmi, které se objevují
nejčastěji v oblasti lýtka při chůzi. Pacient je pak
nucen pro bolest po určité vzdálenosti zastavit
(klaudikační vzdálenost) a bolest pak během několika málo minut zcela ustupuje. Bohužel u pacientů
s diabetem může být tato bolest lokalizována až
v oblasti nohy, což často vede k mylné diagnóze,
nebo se projeví až v dalším stádiu onemocnění,
pro které jsou typické klidové bolesti. Prokrvení
dolních končetin zjišťujeme pomocí palpace tepen

Léčba akutních i chronických onemocnění
kůže provázených svěděním:

inzerce

Neuropatie
V rámci anamnézy zjišťujeme přítomnost příznaků
periferní neuropatie – parestézie, křeče, bolesti
dolních končetin obzvláště v noci, s možnou úlevou při chůzi. Dále se pacienta ptáme na citlivost
dolních končetin. Při fyzikálním vyšetření hodnotíme citlivost dolních končetin na tlak, teplo, dotyk,
vibrace, kde při periferní polyneuropatii je typické
porušení citlivosti tzv. „ponožková“ distribuce
– neřídí se nervovými kořeny. Citlivost na dotyk
vyšetřujeme pomocí Semmes-Weinsteinových
monofilament (tlak 10 g), kde se hodnotí počet
správně lokalizovaných dotyků monofilamenta na
noze. Biothesiometr pak používáme ke stanovení
vibrační citlivosti na noze. Výsledek je uveden ve
voltech (V) a při hodnotě nad 25 V pak hovoříme
o těžké periferní neuropatii. Další možností vyšetření periferní neuropatie je elektromyelografie (EMG).

Krém (heparinum natricum, levomenolum)

a auskultace arteria femoralis. Dále měříme periferní tepenné tlaky Dopplerem (index kotník/paže –
normální rozmezí 0,8–1,2), transkutánní kyslík na
dorzu nohy (normálně › 40 mmHg) a palcové tlaky.
Speciálním vyšetřením při podezření na stenózu
nebo obliteraci tepen dolních končetin je angiografie, ať už klasická, nebo CT či MR.
Zvýšený plantární tlak
Diabetická neuropatie je příčinou vzniku deformit
nohou diabetiků, což vede ke vzniku přetížených
oblastí nohy. Tyto oblasti jsou pak velmi rizikové
ze vzniku ulcerace nebo jsou příčinou jejího dlouhodobého nehojení. Rozložení plantárních tlaků
vyšetřujeme pomocí pedobarografů, které dokáží
stanovit přesné rozmístění přetížených oblastí, a to
i během chůze.

Obr. 3

Infekce
Mezi lokální známky infekce nohy patří zarudnutí,
otok, patologická sekrece z rány a zvýšená lokální
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teplota. U diabetiků nemusí být vyjádřeny celkové
příznaky infekce; např. horečka bývá přítomna jen
asi u poloviny pacientů se závažným lokálním nálezem. Kultivační vyšetření z rány pak umožňuje
cílenou antibiotickou léčbu, která je často delší než
u infikovaných ulcerací v jiné lokalizaci. Závažnou
komplikací infekce nohy je osteomyelida, kterou
diagnostikujeme rentgenologicky.
Prevence a edukace
Prevence SDN je nezbytnou součástí péče o pacienty se syndromem diabetické nohy. V primární
prevenci se snažíme najít pacienty s vysokým rizikem vzniku diabetických ulcerací. Jedná se o pacienty s neuropatií, ICHDK, deformitami nohou či
s přítomnými pre-ulceracemi (např. hyperkeratózami). Prevenci sekundární provádíme u pacientů
s již vyléčenou ulcerací. Reulcerace je v současné
době asi nejpalčivější problematikou v oblasti podiatrie. (11) U pacientů v riziku SDN je indikovaná
vhodná preventivní obuv. (12)

5letá mortalita u pacientů s jednotlivými typy syndromu diabetické nohy a jejich srovnání
s některými onkologickými onemocněními (4, 5, 6)
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Léčba
Léčba syndromu diabetické nohy je často obtížná a její úspěšnost velmi závisí na jejím včasném
zahájení. Základem je multidisciplinární přístup. (1)

Klasifikace
Defekty dle etiologie dělíme na neuropatické,
neuroischemické a ischemické. Je však zřejmé,
že naprostá většina defektů je smíšené etiologie,
pouze dominuje buď neuropatie, nebo ischémie.
Neuropatie byla prokázána u 85–90 % diabetiků
s ulcerací, kdežto ischémie u přibližně 45 %. (14)
Mimo výše zmíněné klasifikace existuje celá řada
klasifikačních systémů, přičemž nejpoužívanější
jsou Wagnerova klasifikace (zohledňující především hloubku ulcerace) a Texaská klasifikace (zohledňující přítomnost infekce a ischémie).

U pacientů s prokázanou ischemickou chorobou dolních končetin a nehojící se ulcerací nohy
je možností volby provedení angioplastiky (PTA)
nebo periferního by-passu, v poslední době je
i možnost léčby pomocí kmenových buněk. V případě přítomnosti známek infekce (otok, erytém,
patologická sekrece z rány, zvýšená lokální teplota) je nutno zahájit adekvátní antibiotickou terapii – nejprve empirickou, posléze dle klinického
obrazu a výsledku kultivace z rány cílenou. Další
nezbytnou součástí terapie diabetických ulcerací je
lokální léčba. V první fázi je nezbytný debridement

Obr. 4

Edukace v péči o nohy a motivace pacientů k nošení vhodné obuvi by zcela jistě měly být nespornou součástí komplexního programu o pacienty
s rizikem vzniku nebo s přítomností syndromu diabetické nohy. Edukováni by měli být především pacienti s vysokým rizikem ulcerace. Edukace musí
být jednoduchá, výstižná, důsledná a opakovaná
– to znamená během každé kontroly v podiatrické
a diabetologické ambulanci či během hospitalizace
v nemocnici. (13)

Mezi nejdůležitější opatření při léčbě diabetických
ulcerací je jejich maximální odlehčení. Bez odstranění tlaku na ulceraci je hojení velmi obtížné, prodlužuje se významně jeho délka a je vysoké riziko
přechodu akutního defektu do chronického stadia.
Terapie chronického defektu je pak mnohem náročnější, nezřídka pak vyžaduje delší a nákladnou
terapii. K odlehčení defektů využíváme celou řadu
opatření a pomůcek. Mezi tyto pomůcky patří terapeutická obuv, kontaktní semirigidní fixace, ortézy,
které se používají současně s podpažními berlemi.
Zvláštní skupinu tvoří speciální odlehčovací vložky,
individuálně vyrobené dle typu a lokalizace defektu, které pak můžeme vložit do terapeutické obuvi
nebo ortézy. Při výskytu defektů na obou dolních
končetinách je nutné odlehčení pomocí pojízdných
vozíků. Ve zvláštních případech indikujeme klid na
lůžku. Pacienti s diabetickými ulceracemi nohy
nesmí chodit bez prostředků zajišťující úplné odlehčení ulcerace (každý krok se počítá!). Užívání
pomůcek k odlehčení je nutné i v domácím prostředí; studie ukazují, že pacienti v domácím prostředí
nachodí přibližně stejnou vzdálenost jako při pohybu mimo domov, přičemž míra aktivity je přímo
úměrná riziku ulcerace.

Schody k amputaci

Velmi důležitou součástí v péči o pacienty v riziku
nebo se SDN je edukace.
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neuropatické osteoarthropatie spočívá zejména
v maximálním odlehčení postižené končetiny.
U pacientů s nestabilitou nohy je indikována stabilizace skeletu pomocí zevní či vnitřní fixace
Charcotova neuropatická
osteoarthropatie

Obr. 5

– očištění rány a snesení hyperkeratóz. Podle typu
rány pak přikládáme vhodné krytí. V současné
době existuje celá řada typů krytí – inertní, antiseptické, hydrogely, algináty, hydrokoloidy, pěny (polyuretany), silikony, vlákna. Volba správného krytí
pak může přispět k urychlení hojení ulcerace. Mezi
moderní lokální léčbu patří léčba larvami, lokálním
podtlakem, ozónem a kyslíkem. Nesmíme opomenou kompenzaci diabetu a léčbu dalších onemocnění ovlivňující hojení.

Tab. 1

Kategorizace rizika syndromu diabetické nohy a frekvence kontrol

Charcotova neuropatická osteoarthropatie
Charcotova neuropatická osteoarthropatie je chronické, progresivní onemocnění kostí a kloubů
nohou vznikající na podkladě neuropatie (obr. 5).
Nejčastější příčinou periferní neuropatie je právě
diabetes. V akutním stadiu onemocnění je noha
oteklá, zarudlá a se zvýšenou kožní teplotou, málokdy je končetina bolestivá. V tomto stadiu často
není stanovena správná diagnóza, takže u řady pacientů dochází ke vzniku závažných deformit nohy.
Základní diagnostickou metodou je čtyřfázová
dynamická scintigrafie skeletu, popř. magnetická
rezonance. Diagnostika pomocí RTG vyšetření je
pozdní, často až ve stádiu komplikací (dislokace, fraktury). Léčba aktivního stadia Charcotovy
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hřeby. V chronickém stadiu onemocnění, zvláště
pak u pacientů s deformitami, je nutno zajistit

adekvátní ortopedickou obuv jako prevenci vzniku
ulcerací. (15)
Závěr

Syndrom diabetické nohy je významný faktor podílející se na morbiditě a mortalitě
pacientů s diabetem. Je proto nezbytné aktivně vyhledávat rizikové pacienty a případně včas zahájit adekvátní terapii, abychom předešli
MUDr. Robert Bém, Ph.D.
relativně vysokému počtu
Centrum diabetologie IKEM Praha
amputací u pacientů s diaVídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4-Krč
betem, a tím i snížení kvality
bemrob@yahoo.co.uk
jejich života.
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CHEILITIS ANGULARIS
Policarová, M.

Kožní oddělení Nemocnice Jihlava

SOUHRN: Angulární cheilitidu zahrnujeme do onemocnění skupiny cheilitid. Kožní projevy postihují
jeden nebo oba ústní koutky. Etiologie je nejčastěji infekční, ale na vzniku potíží se mohou podílet
podráždění, alergie, systémová onemocnění, poruchy výživy apod.
KLÍČOVÁ SLOVA: cheilitis angularis – infekce – podráždění – poruchy nutrice – systémová
onemocnění – tumory
Summary: Angular cheilitis are involved in the disease group cheilitide. Cheilitis angularis is skin disorder affecting one or both corners. Etiology is infectious, but problems may contribute to irritation, allergy, systemic disease, nutrition.
Key words: Cheilitis angularis – infection – irritation – nutrition – systemic disease – tumors

Etiologie onemocnění je různorodá, nejčastější příčinou
je infekce, podráždění, alergie, poruchy nutrice, anemie,
užívání medikamentů, poruchy imunity, tumory, systémová
onemocnění.
ÚVOD
Cheilitis angularis (synonymum „perleche“, anguli infectiosi, koutky) je onemocnění, které řadíme
do skupiny cheilitid. Jde o akutní nebo chronické
onemocnění rtů postihující jeden nebo oba ústní
koutky. Může být postižena pouze sliznice rtů, někdy léze přechází na kůži v blízkosti ústního koutku
a dále na kůži obličeje.
Klinické projevy se různí dle příčiny onemocnění.
Nejčastěji dochází k zarudnutí, olupování kůže,
otoku, mokvání, vzniku ragád, vzácně k ulceraci,
atrofii či tvorbě granulací. Ústní koutky jsou bolestivé, pálí, mohou svědit. Postižení jsou jedinci
jakéhokoli věku.
Etiologie onemocnění je různorodá, nejčastější
příčinou je infekce, podráždění, alergie, závažné poruchy nutrice, anemie, užívání některých
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medikamentů, poruchy imunity, tumory, systémová onemocnění. Ke vzniku onemocnění přispívá
hlubší kožní záhyb v koutku úst vzniklý například
změnou anatomických poměrů v oblasti čelistí při
ztrátě zubů, při nošení špatně padnoucí zubní protézy, nošením ortodontických pomůcek (viz obr.)
Dělení angulární cheilitidy dle etiologie viz tabulka.
Diagnostika
Klinické vyšetření spolu s dobře odebranou
anamnézou bývají dostatečné ke stanovení správné diagnózy.
V anamnéze se zajímáme o stav chrupu, ústní hygienu, celková onemocnění, kouření, přidružené
kožní choroby, jiná systémová onemocnění, alergie, celkovou medikaci, povolání pacienta. Ptáme
se na dobu trvání potíží, recidivy onemocnění,
předchozí léčbu.

DĚLENÍ ANGULÁRNÍ
CHEILITIDY DLE ETIOLOGIE

CHEILITIS ANGULARIS

KLINICKÝ OBRAZ,
PRŮBĚH

DIFERENCIÁLNÍ
DIAGNÓZA

TERAPIE
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Při klinickém vyšetření zkoumáme charakter morf,
vyšetřujeme dutinu ústní, všímáme si chrupu, zubních náhrad, ortodontických pomůcek.
Při podezření na infekční etiologii můžeme provést
stěr z lézí k mikrobiologickému vyšetření, vzorky
k vyšetření lze také odebrat z povrchu zubních
náhrad. U pacientů s pomalým hojením nebo

CHEILITIS ANGULARIS

Tab. 1

Dělení angulární cheilitidy dle etiologie

recidivujícími problémy provádíme krevní testy
k vyloučení jiného systémového onemocnění či
hematologických poruch, při podezření na nádorovou etiologii biopsii a histologické vyšetření.
Terapie
Léčba angulární cheilitidy se odvíjí od příčiny onemocnění (viz tabulka 1).
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Obr. 1

Angulární cheilitida. Foto: archiv kožního oddělení Nemocnice Jihlava

Závěr

Angulární cheilitida je častým a ve většině případů nezávažným kožním problémem.
Nejčastější příčinou je kombinovaná bakteriální a mykotická infekce. Ve svých ambulancích ji obvykle řešíme jako vedlejší diagnózu při jiném dermatologickém problému
pacienta, ale v případě recidivujících a běžnými lokálními prostředky špatně řePrim. MUDr. Marie Policarová
Kožní oddělení Nemocnice Jihlava
šitelných problémů musíme
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
pomýšlet na jiné závažnější
policarovam@nemji.cz, 567157 471
onemocnění pacienta.
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VĚDOMOSTNÍ TEST
1

K diagnostice angulární cheilitidy přispívají:

2

Nejběžnější léčba angulární cheilitidy je:

3

Postupy racionální antimikrobiální terapie
v léčbě ran doporučují:

4

Filaggrin, respektive jeho degradační
produkty, se nepodílí na:

5

Mezi kožní bariérové lipidy patří:

a)
b)
c)
d)

krevní testy
vyšetření koagulace
anamnéza a klinické vyšetření
stěr z ložiska k mikrobiologickému vyšetření

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

cena za nejrychlejší odpověď
MUDr. BENÁČANOVÁ ČERMÁKOVÁ Martina
Praha 5
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Mezi klasické známky ranné infekce patří:

7

K terapii vitiliga schválené FDA patří:

8

Nejlepší repigmentační efekt v léčbě vitiliga
má:

9

Preventivní vyšetření nohou u diabetika
bez zvýšeného rizika vzniku syndromu
diabetické nohy je doporučováno provádět
nejméně:

shlukování vláken keratinu
hydrataci korneocytů
kyselém pH stratum corneum
syntéze cholesterolu

fosfolipidy
ceramidy
cholesterol
gangliosidy
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2 kredity ČLK

6

a) pouze lokální antibiotika
b) pouze lokální antimykotika
c) kombinace lokálního antibiotika a lokálního
antimykotika
d) lokální kortikosteroidy

a) nepoužívat antibiotika vůbec
b) používat lokální lékové formy antibiotik pouze
po omezenou dobu
c) preferovat v léčbě infikovaných ulcerací biocidy
d) preferovat empirické nasazení systémových
antibiotik před kauzálním

Pro úspěšné řešitele

a) rozšiřující se infiltrát a zarudnutí v okolí rány,
krepitace v okolí, lymfadenitida, lymfangitida,
celkové zhoršení stavu pacienta
b) zarudnutí, zteplání, otok, hnisavá ranná sekrece,
stagnace hojení, zvětšující se ranná bolest,
zápach
c) zvětšení rozměrů rány, přítomnost kostní tkáně
na spodině, nově vzniklé ulcerace v okolí
původního vředu, viskózní ranná sekrece,
otok a zarudnutí
d) letargie, ztráta chuti k jídlu, zimnice,
třesavka, projevy sepse

a)
b)
c)
d)

a) lokální terapie kortikosteroidy v kombinaci
s fototerapií
b) transplantace kožních štěpů
c) kombinace JAK inhibitoru a fototerapie
d) topické inhibitory kalcineurinů

a)
b)
c)
d)
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léčba lokálními kortikoidy
fototerapie UVB světlem
depigmentace monobenzyléterem hydroquinonu
excimer laser v kombinaci s autologní
plazmaterapií

každé 2–3 měsíce
1x ročně
2x ročně
1x za 5 let

Pacient s Charcotovou nohou v aktivní fázi
nesmí:
a)
b)
c)
d)

brát antibiotika
stahovat nohu elastickým obinadlem
brát analgetika
zatěžovat končetinu

Správné odpovědi z čísla 6/2018

1c
6d

2 B,C,D
7d

3 A,B,C 4 a,c
8d
9b

5c
10 a,c
DERMATOLOGICKÁ INOVACE

Výherci
vědomostního testu
z čísla 6/2018:

HYALU B5
KYSELINA HYALURONOVÁ A VITAMIN B5
Koncentrovaná péče proti vráskám
pro obnovu a vyplnění pleti.

MUDr. DOČKÁLKOVÁ Renata
Praha 4

MUDr. FENCLOVÁ Václava
Plzeň

MUDr. STARKOVÁ Kateřina
Příbram

Vyberte jednu nebo více správných odpovědí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete
do 10.5.2019 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách
časopisu www.referatovyvyber.cz, nebo
vložte do obálky a odešlete na adresu:
Czechopress Agency, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

Referátový výběr z dermatovenerologie 1/2019

Ceny do soutěže 2019 věnuje značka:
La Roche-Posay.

Otázka

a

b

c

d

Jméno

1
2

Korespondenční adresa

3
4
5
6
7
8
9

Telefon

E-mail

10

Vědomostní test
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 10. 1. 2019 v Praze
Přítomni:

prof. Arenberger, prim. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, doc. Kuklová, doc. Pánková,
dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová
Omluveni: prim. Bučková, prim. Duchková, prof. Štork, dr. Vocilková
Místo:	Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas:
09.45–12.25 h

–

PROGRAM

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané
15.11.2018 – rozeslán e-mailem, připomínkován,
opraven a schválen.
B) Nově projednáno:
1.	Derma Update 26.2.2019 (Cubex, metro C
– stanice Pankrác, Praha)
Byl navržen celodenní program, schváleno
výborem ČDS. Program rozdělen do 4 sekcí
(2 dopolední, 2 odpolední).
2. Akreditace pracovišť pro dětskou dermatologii
Pokud tato pracoviště zažádala včas
o reakreditaci na MZ ČR, zůstává jim zachována. U nových pracovišť je potřeba vyčkat do
ustavení nové Akreditační komise pro dětskou
dermatologii.
3. Kongres ČDS-SDVS 2019 v Olomouci
Budou připraveny diplomy pro autory vítězných publikací za rok 2018. Sbírají se návrhy
do programu kongresu. Organizačně zajišťuje
agentura Jasta s.r.o.
4. Nové drg hodnocení oborů a pracovišť
MZ ČR připravuje nové hodnocení oborů podle
drg klasifikace, zřejmě v nejbližší době osloví
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–

odborné společnosti. Projekt drg-restart běžel
již 3 roky ve vzorových nemocnicích a t. č. se
vyhodnocuje (sledoval také přístrojové vybavení nemocnic, EU dotace). Výbor ČDS projednal
nutnost aktivního zapojení do této iniciativy,
aby nedošlo k podhodnocení oboru.
5. Projekt komplexních doporučených
postupů
Projekt MZ již běží druhý rok: cílem jsou MZ
schválená nastavení Standardů (obecně závazný dokument), podle kterých by se odvíjela zdravotní péče (v 1. fázi 40). Co pak bude
uvedeno ve „Standardu“, budou pojišťovny
povinny uhradit. ČDS obdržela návrh se do
této iniciativy zapojit – odborná společnost by
měla být klíčovým subjektem při tvorbě těchto
Standardů.
6. Projekt PACE-in-PSORIASIS
(Oaks Consulting s. r. o.)
Dlouhodobý projekt zaměřený na překonání
administrativních bariér při zavádění nových
léků (OAKS Cons. mají za sebou úspěšnou
kampaň při zavádění PET Center, léčby nemocných po CMP). OAKS získala data od VZP
z let 2010-16 o péči o nemocné s psoriázou
(např. kolik lékařů a léčeb vystřídá, za jak
dlouho získá adekvátní léčbu), ale také, jaké
jsou průměrné úhrady za výkony a preskripci

Zápisy

u jednotlivých lékařů a zařízení. Na základě
těchto dat lze argumentovat při jednání s VZP
a dosáhnout alespoň dílčích individuálních
úspěchů. Navýšení ohodnocení celého oboru je nereálné. Lze však postupovat postupně
podle diagnóz – např. začít s psoriázou (psychiatrie je např. hrazena neomezeně). Po analýze dat lze argumentovat při dohodovacích
řízeních. Výbor ČDS schválil přípravné kroky
k navázání spolupráce s OAKS Consulting
s. r. o. v budoucnu.
7. Přípravek Papillor creme
Výbor ČDS projednal upozornění dr. Moosové
(Liberec) na klamavou internetovou reklamu
přípravku Papillor krém, který je určen k regeneraci kůže po léčbě bradavic a nikoli k jejich
léčbě, která má zabránit vzniku melanomu. Výbor ČDS doporučil podání k ČOI, ev. i k SZÚ pro
klamavou reklamu.
8. Léková komise
V období od minulé schůze výboru dorazily ze
SÚKLu žádosti o stanovisko výboru k níže uvedeným lékům:
Bez připomínek
Tremfya (guselkumab) – 2. HZ
Triamcinolon E ung. – 1. HZ
Framykoin ung. – 1. HZ
Nesouhlas
Dupixent (dupilumab) – SÚKL zamítá úhradu,
doporučujeme přehodnotit a úhradu v indikovaných případech přiznat
Bereme na vědomí
Lemtrada (alemtuzumab) – 2. HZ
– k léčbě RS v neurologických centrech, dermatolog nepreskribuje
Enbrel (etanercept) – 4. HZ – rozšíření indikace
u RA, naše indikační kriteria se nemění
Esbriet (pirfenidon) – 1. HZ
– léčba idiopatické plicní fibrózy, dermatolog
nepreskribuje

Stanovisko k žádosti SÚKLu k lokálním imunomodulátorům (Elidel, Protopic – RS 36/1)
Dr. Benáková postupně zpracovala několik konceptů a na základě komunikace se
SÚKLem předložila výboru finální podobu se
stanovisky a argumentací k zadaným otázkám. Stanovisko bylo zpracováno s cílem
zajistit pacientům nejlepší možnou lékařskou
péči na základě nejnovějších vědeckých
a praktických poznatků bez ovlivnění jakýmikoli zájmovými skupinami. Výbor toto stanovisko projednal, souhlasí s jeho zněním. Bude
odesláno standardním způsobem na SÚKL
a KLPK ČSL JEP.
Materiál je velmi rozsáhlý, proto vyjímáme nejdůležitější body pro dermatologickou obec:
– 1. SVL a SPL požadují úplné uvolnění preskripce topických imunomodulátorů, s čímž plátci
zdravotní péče (VZP ČR a Svaz zdravotních pojišťoven ČR) souhlasili bez dalších podmínek.
Nesouhlasíme s uvolněním preskripce pro
všechny odbornosti bez rozdílu, nepovažujeme
tento krok odborně i nákladově za racionální.
Potenciálně je uvolnění preskripce smysluplné pro alergology a praktické lékaře pro děti
a dorost/pediatry, kteří s pacienty, indikovanými
k léčbě lokálními imunomodulátory (TIMy), přicházejí relativně často do styku. V druhé linii,
po vyhodnocení pozitivních a negativních dopadů tohoto uvolnění, by pak připadalo uvolnění preskripce TIMů i pro PL pro dospělé.
– 2. žádost držitele rozhodnutí o registraci přípravku Elidel na rozšíření indikace přípravku
u atopické dermatitidy i na dospělé. V současnosti není ze ZP pro dospělé hrazen žádný TIM
pro kategorii mírná až středně těžká AD, tj. Elidel by tento prostor zaplnil. Souhlasíme.
– 3. skupina TIMů by se měla řešit jednotně, tedy i Protopic 0,03% by měl být hrazen
u dospělých. Za současné metodiky to není
paušálně možné bez negativních dopadů na výši
doplatku pro pacienta, tedy navrhujeme úhradu
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u dospělých alespoň v případě intolerance Protopicu 0,1%, což se jeví jako průchodné indikační omezení.
Z minulého období trvá stanovisko k indikaci parenterálního Methotrexatu u psoriázy
a hrazení náhradních retardovaných PNC ze
zdravotního pojištění – zatím bez odpovědi MZ.
9. Návrh edice postupů – guidelines pro
atopickou dermatitidu pro ČR
Se zaváděním biologické léčby u atopické dermatitidy vyvstává potřeba doporučených postupů pro celkovou léčbu AD v ČR. K dispozici
jsou guidelines EDF.
Výbor ČDS bude iniciovat vytvoření přehledového článku v Čs. dermatologii k této problematice.
10.	Metodický pokyn pro venerologii
Prof. Resl informuje, že proběhlo interní řízení
k Metodickému pokynu na MZ a SZU bez připomínek, bude postoupen do externího připomínkování.
11. Výběrové řízení KÚ v Plzni
dne 19.12.2018
VŘ na místo specialisty v dětské dermatologii
se za výbor ČDS zúčastnil prof. Resl a podpořil
zřízení zařízení.
12. Výběrové řízení KÚ v Hradci Králové
dne 19.12.2018
VŘ na nové místo 0,2 dermatologa na PK II, HK
se za výbor ČDS zúčastnil doc. Ettler.
13. Plán odborných akcí na rok 2019
Doc. Ettler upozorňuje, že seznam na rok 2019
je k dispozici na www.derm.cz v kolonce „Odborné akce“. Potenciální pořadatelé dalších
akcí jsou vyzvání k zaslání přihlášky doc. Ettlerovi (ettler@fnhk.cz).
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14. ILDS – návrh na udělení ceny
Výbor ČDS byl vyzván k nominaci uchazeče
o cenu „International Awards for Social Responsibility in Dermatology“ za ČR pro rok
2019. Výbor ČDS ČLS JEP žádného uchazeče
nevybral.
15. Francouzské stipendium
– půlroční stáž na klinice ve Francii
Se znalostí francouzštiny se lze přihlásit do
15.5.2019 na SFD-JDP@SFDERMATO.com.
16. Noví členové
Dr. Tánczosová (Praha 10 – FNKV), dr. Čabiňáková (Praha 2 – VFN), dr. Klíma (Boskovice), dr. Janíčková (Hradec Králové – FN),
dr. Pitříková (Hradec Králové – FN), dr. Malyukh
(Poděbrady)
změny: dr. Veselý (Říčany), dr. Kojanová (Praha 7), dr. Krajňáková (Praha 8)
snížení příspěvků: dr. Zgažárová (Brno), dr. Pčolová (Bojnice), dr. Wiedenová (Liberec)
zrušení členství: dr. Púdelková (Hradec Králové), doc. Kejda (Praha 4), dr. Cholevíková (Orlová), dr. Kubovčíková (Olomouc), dr. Slámová
(Praha 1), dr. Soudková (Pardubice)
zrušení pro nedostupnost: dr. Hernandezová
(Ústí n/L) – 128070, dr. Pinková (Brno) –
736090, dr. Kuba (Klatovy) – 193013, dr. Štrncálová (Brno) – 754620, dr. Vallo (Olomouc)
17.	Různé
a) Výběrové řízení v Praze 23.1.2019
– za výbor ČDS nominován doc. Gkalpakiotis
b) Kurz dermatoonkologie
(koná se 18.– 21.1.2019 v Berlíně)
– poslední uchazeči (z řad mladých dermatologů) mohou kontaktovat prof. Arenbergera
18. Příští schůze výboru ČDS:
				 7.3.2019 v Praze
				
Zapsal: doc. Ettler
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Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: předplněná injekční stříkačka obsahuje
brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: injekční roztok v předplněné injekční
stříkačce. Indikace: léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkování:
Doporučená dávka je 210 mg ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. Kontraindikace:
hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce
např. aktivní tuberkulóza. Zvláštní upozornění: byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina
pacientů, u kterých se objevilo sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Přípravek může zvyšovat
riziko infekcí, jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba postupovat
opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením
léčby přípravkem. Interakce: současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: ženy ve fertilním věku musí
během léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám
jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: chřipka,
dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, artralgie, únava. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou.
Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel
rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001. Způsob výdeje
a hrazení: výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu:
09/2017. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Kyntheum® (brodalumab) Summary of Product Characteristics, July 2017. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe
psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med
2015;373:1318 –28.

LEO Pharma s.r.o., Hanusova 18/1411, 140 00 Praha 4

MAT-18116

Zkrácená informace o léčivém přípravku

