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OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientůmkterá 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). 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 (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: 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 (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. 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, 
Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum poslední revize textu: leden 2020. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii a (od 1. 3. 2020) 
v kombinaci s ipilimumabem, pokročilý renální karcinom v monoterapii a (od 1. 3. 2020) v kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic, klasický Hodgkinův lymfom a (od 1. 3. 2020) skvamózní karcinom hlavy a krku.
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 identifi kována 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, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum poslední revize textu: leden 2020. Přípravek je hrazen 
z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii a (od 1. 3. 2020) v kombinaci s nivolumabem, a dále (od 1. 3. 2020) v indikaci pokročilý renální karcinom v kombinaci s nivolumabem.
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.
* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku 1506CZ2000837-01 datum schválení 11. 2. 2020

Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2020.



Pan Štístko už má zase kanylu v portu a do jeho oběhu se mu přesouvá 
lahvička Opdiva. Jeho melanom se i v kovidové době stále drží. Oba máme 
na ústech roušky a každý něco mumlá do té své. „Něco jsem vám přinesl,“ 
sahá do náprsní kapsy. Sestřička zvědavě pokukuje, co že to bude za úpla-
tek. Připadám si jako Štěpán Šafránek ve filmu Jak básníkům chutná život, 
když šla kolem něho a pana Svěráka paní primářka. Pan Štístko vytahuje 
místo zlaté cihly nebo aspoň plné placatice papírek, na kterém jsou zajíma-
vé výroky o COVID-19:

Lidstvo dostalo přesně tu nemoc, jakou potřebovalo.
Přestali jsme si vážit zdraví, a proto jsme dostali takovou nemoc, abychom si uvědomili, na čem nejvíc 
záleží.

Přestali jsme si vážit přírody, a proto jsme dostali takovou nemoc, aby nám pobyt v ní byl vzácný.
Přestali jsme fungovat v rodině, a proto nás tato nemoc zamkla do našich domovů, abychom se mohli 
znovu naučit fungovat jako rodina.

Přestali jsme si vážit starých a nemocných, a proto nám byla dána tato nemoc, abychom si připomněli, 
jak jsou zranitelní.

Přestali jsme si vážit zdravotníků a lékárníků, abychom zjistili, jak jsou nepostradatelní.
Přestali jsme mít respekt k učitelům, a proto tato nemoc uzavřela naše školy, aby si rodiče mohli vy-

zkoušet sami roli učitelů.
Mysleli jsme si, že si můžeme všechno koupit, být kdekoliv a s kýmkoli, a proto jsme dostali tento druh 

nemoci, abychom si uvědomili, že to není samozřejmost.
Mamon nám zamotal hlavu, volný čas jsme trávili v nákupních centrech, proto nám je tato nemoc 

zavřela, abychom pochopili, že si štěstí koupit nemůžeme.
Zaměřili jsme velkou pozornost na náš vzhled a porovnávání se navzájem, proto nám tato nemoc za-

kryla tváře, abychom pochopili, že tam naše krása není.
Mysleli jsme si, že jsme vládci této země, a proto jsme dostali tuto nemoc, aby nás něco miniaturního, 

co ani není vidět, mohlo zkrotit, dát nám příručku a trochu pokory.
Tato nemoc nám bere hodně, ale zároveň nám dává možnost se toho tolik naučit a pochopit, co je  

v životě nejdůležitější.
Dostali jsme nemoc na míru, asi jsme ji jako lidstvo opravdu potřebovali.
Nevím, jestli je všechno pravda, ale kdyby společnosti i organizátorům zdravotnictví vydržel trochu déle 

v paměti aspoň druhý a šestý výrok, mohli bychom s výborem ČDS ČLS JEP i SADem snadněji prosadit 
zvýšení minutové režie, vylepšení úhrad atd. Nemuselo by to skončit jen vykazováním telefonické ordinace 
výkonem 44022 po dobu nouzového stavu ani předělovou upoutávkou v Televizních novinách na NOVě, 
kde se aspoň dvakrát za večer objeví dermatovenerolog (Obr. 1) v designu barev státní vlajky. Také jste si 
určitě říkali, že jste toho kolegu v brýlích už někde viděli?

Také bychom snad jen nepřestali dostávat různá doporučení od nás i ze světa, například:

PAN ŠTÍSTKO ZATÍM 
COVID-19 NECHYTL

1
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mudr. r. a. dahmen (FnkV praha) v televizní upoutávce

You could be more fragile, if you are infected by COVID-19 and if you have received Rituximab since 
less than 1 year, ongoing immunosuppressive treatments as methotrexate, cyclosporine, cyclophospha-
mide, aziathropine, mycophenolate mofetil, consequent steroids doses (> 10mg/Kg/day in adults), anti 
JAK/STAT and anti cancer drugs 

You are not more fragile, if you are infected by COVID-19, if you receive dapsone, sulfalazine, antibio-
tics, retinoids, paracetamol, antihistamine, opioids

Do NOT stop or modify by yourself your treatment: a relapse of your disease can be more severe than 
an infection with COVID-19 

Do not self medicate: it can be very dangerous
To, co stojí za zhlédnutí o té malé potvůrce, která připomíná pomeranč se zapíchanými plastový-

mi špendlíky, a která nás tak ošklivě otravuje, najdete v češtině v perfektní a přehledné prezentaci na  
https://vimeo.com/400790086.

Musíme být stále ostražití. Nejen teď, aby na nás někdo neprsknul nebo nám dokonce snad nepodal 
ruku. Ale hned, jak se začnou vracet lůžková zařízení zpět svému účelu, nesmíme zapomenout na některá 
dermatovenerologická oddělení ve velkých nemocnicích, kde teď polehávají ti, kvůli kterým se člověk 
dostane snadno do karantény. Na jejich lůžka se musí dostat zpět kožní pacienti.

Panu Štístkovi dokapalo Opdivo. „Tak ať vám slouží,“ říkám přes ústenku. „I vám,“ popřeje mi dnes 
celkem věcně můj pacient. 

A já přeji i vám hodně zdraví, látkových nebo jednorázových roušek, respirátorů FFP2 nebo FFP3 a všeho 
dalšího, čeho jsme si dříve možná tolik nevážili, a těším se na viděnou nejpozději ve čtvrtek 24. září 2020, 
kdy máme již potřetí příležitost společně oslavit v Rezidenci pražského primátora 100. výročí založení 
časopisu Česko-Slovenská dermatologie. Snad už konečně tuto příležitost do třetice využijeme.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,  
DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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PREVENCE 
RAKOVINY KŮŽE 
U RIZIKOVÝCH PACIENTŮ
• Zdravotnický prostředek I.třídy
• První fotoprotekce, která v klinické studii prokázala svou účinnost při prevenci aktinických keratóz

a spinocelulárních karcinomů u rizikových pacientů 5

• Unikátní dávkovač pro jednoduchou aplikaci a správné dávkování
• Lipozomální lotio s hydratačními vlastnostmi
• Velmi vysoká ochrana před UVA i UVB
• Bez parfémů a běžných PEG emulgátorů

Výsledky 24 měsíční klinické 
randomizované case – control studie: 5

Dokázaná účinnost při prevenci 
AK a SCC u rizikových pacientů.
• 53% pokles počtu AK 5

• Bez progrese výskytu SCC 5

• Excelentní compliance pacientů 5

Pro�l rizikových pacientů: 1-4

• Chronicky vystavení UV záření
• S rakovinou kůže v anamnéze
• Pacienti s oslabeným imunitním systémem
• Po transplantacích

Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3, Slovenská republika, www.galenoderm.com

Referencie: 1. Mittelbronn M et al. Frequency of pre-existing actinic keratosis in cutaneous squamous cell carcinoma. Int J Dermatol 1998;37:677-681. 2. Hurwitz R et al. Solar Keratosis: An evolving 
squamous  cell carcinoma. Benign or Malignant? Dermatol Surg 1995;21:184. 3. European Dermatology Forum. Guideline for the Management of Actinic Keratoses 2011 (Online, accessed 23.10.2012. 
Available from URL: http://euroderm.org/images/stories /guidelines/guideline_Management_Actinic_Keratoses-update2011.pdf). 4. de Vries E et al. Known and potential new risk factors for skin 
cancer in European populations: a multicentre case-control study. Br J Dermatol 2012;167:1-13. 5. Ulrich C et al. Prevention of non-melanoma skin cancer in organ transplant patients by regular use of 
a sunscreen: a 24 months, prospective, case-control study. Br J Dermatol 2009;161:78-84.  
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resorba@resorba.cz
www.resorba.com

- kolagenová houba s gentamicinem
Homeostáza a antibiotická ochrana před infekcí

GENTA-COLL resorb®

- kolagenová houba z koňských šlach
K bezpečnému lokálnímu zastavení krvácení

KOLLAGEN resorb™
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NOVÝ

PRO OBLIČEJ A TĚLO

ČISTICÍ
MIKROPEELINGOVÝ GEL 

EFFACLAR

* Kosmetoklinická studie. 52 subjektů, tolerance hodnocena dermatology.  
 Aplikace 1krát denně po dobu 4 týdnů.

Hodnoceno subjekty  
s aknózní pletí:*

› Pleť je více vyhlazená 98 %

› Parfemace přípravku je příjemná 99 %

› Pleť není po aplikaci přípravku 
 mastná

98 %

Srovnání PŘED a PO používání 
Effaclar Čisticího mikropeelingového 
gelu po dobu 12 týdnů při pravidelném 
mytí zad 2krát denně.

Den 0

Den 84



METALOPROTEINÁZY 
diamantová, d.   ambicare praha, dermatovenerologické oddělení Vn olomouc

SOUHRN: Hojení ran je složitý dynamický biologický proces s účastí mnoha komplikovaných inter- 
akcí, které nejsou doposud dostatečně prozkoumány na molekulární úrovni. Metaloproteinázy význam-
ně ovlivňují proces hojení ran. V léčbě chronických ran a bércových vředů se stále hledají nové léčeb-
né postupy. S rozvojem současného poznání v medicíně přibývá též nových terapeutických možností  
v lokální léčbě chronických ran. Moderní obvazy, které modulují metaloproteinázy, mohou být účinné 
při zlepšování rychlosti hojení ran. 

KLÍČOVÁ SLOVA: hojení ran – matrixové metaloproteinázy – nové obvazové materiály 

SummAry: Wound healing is a complex dynamic biological process involving many complicated inter-
actions that are not yet sufficiently explored at the molecular level. Metalloproteinases significantly influen-
ce the process of wound healing. New treatments are still being sought in the treatment of chronic wounds 
and leg ulcers. With the advancement of current knowledge in medicine, new therapeutic possibilities in 
the local treatment of chronic wounds are increasing. Modern dressings that modulate metalloproteinases 
can be effective in improving the rate of wound healing.

Key wOrdS: wound healing – matrix metalloproteinases – new dressing materials

mmp se podílejí na tkáňové remodelaci a rovněž na 
angiogenezi nádorového bujení. vysoká hladina jejich 
exprese nebo jejich aktivace se spojuje s hojením ran.

ÚVOd
Proteinázy (také známé jako proteázy) sehrávají klí-
čovou roli v normálním procesu hojení ran.(1) Jsou 
to enzymy, které štěpí bílkoviny na peptidy a ami-
nokyseliny. Při hojení ran jsou hlavními proteináza-
mi matrixové metaloproteinázy (MMP) a serinové 
proteinázy, např. elastáza.

Proteinázy zpomalují hojení ran tím, že poškozují 
granulační tkáň a podporují zánětlivou fázi hoje-
ní. Hladina pH v ráně je zásadní pro aktivitu pro-
teináz. Průměrná hodnota pH v chronické ráně je 
7,4. Při této hodnotě proteinázy vykazují maximální 

aktivitu. Již při lehce kyselém pH aktivita proteináz 
klesá. Snížením pH v ráně tedy dochází ke snížení 
aktivity proteináz a tím k urychlení hojení.

Metaloproteinázy
MMP se řadí k enzymům schopným štěpit vět-
šinu komponent mezibuněčné hmoty. Regulují 
se transkripcí a za účasti přirozených inhibitorů. 
MMP se podílejí na tkáňové remodelaci a rovněž 
na angiogenezi nádorového bujení. Vysoká hladi-
na jejich exprese nebo jejich aktivace se spojuje  
s hojením ran.(2) U chronických ran, jsou dete-
kovatelné prozánětlivé cytokiny a vysoké hladiny 
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MMP umožňující migraci buněk v mezibuněčné 
hmotě. Bezprostředně po zranění nebo během ho-
jení mohou různé typy buněk (makrofágy, neutro-
filní granulocyty, endoteliální buňky, keratinocyty 
nebo fibroblasty) produkovat MMP. (3) Nejvýznam-
nějšími zástupci MMP jsou MMP-2 (gelatináza A)  
a MMP-9 (gelatináza B) s fibronektinovou do-
ménou pro navázání kolagenu.(4) Společně se 
nazývají kolagenázy IV a jsou s to štěpit kolagen 
typu I, V, VII, XI a laminin. Díky této své způsobi-
losti se účastní na remodelaci bazální membrány  
a jejich aktivita reguluje buněčnou migraci a pro-
liferaci během nádorového bujení stejně jako při 
hojení ran.(5) Produkci MMP zvyšují prozánětlivé 
cytokiny, např. IL-1α, EGF, PDGF a TNF-α (faktor 
nekrotizující tumor α). TNF-α je důležitým mediá-
torem, který se účastní zánětlivé fáze hojení ran. 
Zatímco syntéza tohoto cytokinu je nezbytná pro 
hojení ran, jeho nadbytečné množství naopak 
způsobuje vznik ran špatně se hojících, jako jsou 
bércové vředy a chronická zánětlivá onemocně-
ní. Han a jiní prokázali, že TNF-α stimuluje pro-
dukci MMP-2, typ kolagenázy IV v or-gánových 
kulturách lidských kožních vzorků.(6) Na MMP re-
gulačně působí, jak u nás dále shrnuly Franková  
a Ulrichová, tkáňové inhibitory metaloproteináz, 
TIMP.(7) Produkci TIMP podporuje transformující 
růstový faktor (TGF-β). Amjad a jiní řadí TGF-β do 
skupiny multipotentních růstových faktorů, které 
se podílejí na regulaci proliferace, adheze, buněč-
né migrace, diferenciace a ukládání mezibuněčné 
hmoty, jeho účinek je znám při hojení ran a for-
mování jizvy.(8) TGF-β ovlivňuje ukládání proteinů 
mezibuněčné hmoty stimulací fibroblastů k větší 
produkci proteinů, jako je kolagen, fibronektin  
a proteoglykan, snížením produkce proteináz de-
gradujících matrix, a také podporu produkce inhi-
bitorů proteináz a exprese integrinů.(9)

Hojení ran a metaloproteinázy
Na téma zkoumání vztahu vysokých hladin MMP  
a chronických ran byla v posledních 20 letech 
uskutečněna řada klinických studií a byla sepsána 

řada článků. V mezinárodním konsenzu o „roli 
proteáz v diagnostice rány“, publikovaném v roce 
2011, se skupina odborníků shodla, že „vysoká 
proteázová aktivita je nejlepším dostupným bio-
chemickým markerem pro předpovídání špatného 
hojení ran jak akutních tak chronických“.(10) Tým 
evropských odborníků na chronickou ránu v roce 
2016 vybral 52 článků k analýze jejich klinických 
údajů a dospěl k zajímavým závěrům. Pomocí 
srovnávacích studií analyzujících hladiny MMP  
u jednotlivých typů ran dle etiologie bylo prokázá-
no, že chronické rány vykazují v průměru vždy vyš-
ší aktivitu MMP než rány akutní.(11) To má negativní 
vliv na rychlost hojení chronické rány a může to být 
jednou z příčin problémů při léčbě.(12) Z prozkou-
maných studií dále vyplynulo, že moderní obvazy  
a postupy, které modulují MMP, mohou být účin-
né při zlepšování rychlosti hojení.(13, 14) V přehledu  
o obvazech zlepšujících léčení žilních bércových 
vředů Raffaetto poukázal na to, že terapie zaměře-
ná na modulaci MMP významně pozitivně ovlivňuje 
hojení ulcerací(13) a zaměřil se na výsledky dvou 
randomizovaných kontrolovaných studií, které 
hodnotily modulační MMP. Ve studii se porovná-
valy dva typy obvazů, standardní dresing a obvaz 
(nanoligosacharidový faktor NOSF impregnovaný  
v TLC hojivé matrici ). Byly zjištěny významné roz-
díly v oblasti hojení a zmenšení rány. 

Obvazové materiály 
V České republice máme možnost u diabetických 
ulcerací, ale i u vředů jiné etiologie použít obvazo-
vé materiály, inhibující nadbytek MMP a obnovující 
neovaskularizaci, na všechny fáze hojení chronické 
rány od čištění spodiny ulcerace až po fázi epite-
lizace.

Na našem pracovišti jsme léčili venózní a dia-
betické vředy s použitím obvazových materiálů 
inhibujících nadbytek MMP. V débridementu jsme 
měli pozitivní zkušenost s prostředky UrgoClen  
a UrgoCleanAg. Dále jsme používali prostředek 
UrgoStart, který se skládá z jedinečné léčivé 
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matrice TLC-NOSF (nanoligosacharidový faktor), 
která působí lokálně v ráně. Rány se rychleji 
odhojovaly, UrgoStart doporučuje i EWMA (Ev-
ropská společnost hojení ran), která se opírá  

o výsledky klinických studií založených na důka-
zech, že některé moderní obvazy a postupy, které 
modulují MMP, mohou být účinné při zlepšování 
rychlosti hojení.(13, 14) 

Hojení ran je komplexní proces, který se neobejde bez obvazových materiálů. Použití 
nové unikátní technologie rozšiřuje terapeutickou možnost v léčbě chronických ran  
v jednotlivých fázích hojení chronické rány od čištění spodiny ulcerace až po fázi 
epitelizace. Při použití no-
vých materiálu vidíme vý-
razné zlepšení kvality života 
nemocných s chronickou 
ránou. Rány přestávají bolet  
a zrychluje se proces hojení. 

mudr. dominika diamantová, ph.d.
Klinika AmbiCare, Praha
Dermatovenerologické oddělení VN Olomouc
dominikadiamantova@seznam.cz
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NĚKTERÉ MALIGNÍ NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ – KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ

NĚKTERÉ MALIGNÍ NÁDORY  
MĚKKÝCH TKÁNÍ – KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ
drlík, l.1, pock, l. 2, švajdler, m.2, 3, drlík, z.1, strouhalová, i. 4   
1dermatologická ambulance mohelnice 
2bioptická laboratoř plzeň, s.r.o., odborná vedoucí lékařka prof. mudr. alena skálová, csc.
3šiklův patologický ústav lF uk a Fn v plzni, přednosta ústavu: prof. mudr. michal michal
4Viadermis s.r.o. zábřeh na moravě

SOUHRN: Maligní nádory měkkých tkání jsou velmi málo časté a jejich klinické příznaky 
necharakteristické. Představují diagnostický problém a pro vysoký maligní potenciál významnou 
hrozbu. Zásadním pro stanovení diagnózy je histologické a imunohistochemické vyšetření. V textu 
jsou popisovány případy leiomyosarkomů a liposarkomů.

KLÍČOVÁ SLOVA: leiomyosarkom – liposarkom – imunohistochemie

SummAry: Soft tissues tumors are rare and their signs are non-specific. They represent a diagnostic 
challenge as well as a significant threat for their high malignant potential. Histological examination and 
immunohistochemistry are essential to set the diagnosis. Cases of leiomyosarcomas and liposarcomas 
diagnosed by us are described in this article.

Key wOrdS: leiomyosarcoma – liposarcoma – immunohistochemistry

Leiomyosarkom – první případ
V březnu 2012 se dostavil do kožní ambulance 
62letý muž s projevem na pravém lýtku o velikosti 
1 cm, který trval minimálně 10 roků, v posledních 
měsících se zvětšil a způsoboval svědění. Útvar byl 
ohraničený, tuhý, fixovaný ke spodině, hnědavého 
zbarvení, klinicky nejblíže dermatofibromu. Osobní 
i rodinná anamnéza stran kožních chorob a nádorů 
byla negativní. Tumor byl exstirpován. 

Histologické vyšetření ukázalo pod mírně 
akantotickou epidermis v rozsahu celého koria 

fascikulárně uspořádaný tumor tvořený eozinofil-
ní tkání s buňkami s vřetenitým hyperchromním 
jádrem projevujícím ložiskovitě různě intenzivní 
míru pleomorfismu. Některé buňky byly až mon-
strózní a obsahující výrazné jadérko. Mitózy byly 
nečetné, nádorové buňky S100, CD34 negativní, 
desmin, alfa SMA pozitivní. V okolí se nacházely 
nepříliš velké infiltráty lymfocytů. Tkáň byla po-
zitivní v imunohistochemickém vyšetření na de-
smin.

ZÁVěR: kožní leiomyosarkom.

každá infiltrace měkkých tkání, která neustupuje během 
dvou až tří týdnů či dokonce progreduje, by měla být 
vyšetřena s využitím ultrazvuku, Ct, mr a punkční biopsie. 
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Byla provedena široká excize, pacient kompletně 
onkologicky vyšetřen a zařazen do dispenzární  
péče. K recidivě nebo vzniku duplicitního tumoru 
nedošlo.

Leiomyosarkom – druhý případ
V roce 2007 se dostavil k dermatologickému vy-
šetření 72letý muž pro útvar na hrudníku, který jej 
začal během posledního měsíce bolet. Nebyl si vě-
dom doby trvání projevu ani traumatizace v místě 
ložiska. Tumor velikosti 1,5 x 0,5 cm byl uložen 
parasternálně vlevo v horizontální linii vystupující 
nad niveau, červené až lividní barvy, palpačně tuhý, 

nebolestivý, působící dojmem hyperplastické jizvy. 
Pro nejasné okolnosti vzniku a bolestivost byla pro-
vedena probatorní excize (Obr. 4, 5, 6).

ZÁVěR: kožní leiomyosarkom.

Následovalo provedení radikální excize, pacient byl 
dlouhodobě sledován, k recidivě nebo metastázo-
vání nedošlo.

Kožní leiomyosarKom je maligní tumor z hlad-
kých svalů, který literárně popsali montgomery 
a Winkelmann v roce 1959. Jedná se o vzácné 

O
b

r. 
1

leiomyosarkom – první případ

O
b

r. 
2

leiomyosarkom – první případ
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NĚKTERÉ MALIGNÍ NÁDORY MĚKKÝCH TKÁNÍ – KAZUISTICKÁ SDĚLENÍ

onemocnění, představuje 0,04 % všech tumorů  
a 4–6,5 % sarkomů měkkých tkání.

Dermální forma vychází z mm. arrectores pillorum 
nebo genitálních dartoických svalů, subkutánní 

forma z hladkých svalů stěn krevních cév (malig-
ní varianta angioleiomyomu). Predilekčně bývají 
postiženy dolní končetiny. Poměr postižení muži-
-ženy je 2–3:1, nejčastější výskyt v 5.–7. dekádě, 
výskyt byl ale zaznamenán i u 5měsíčního dítěte. 

leiomyosarkom – první případ leiomyosarkom – druhý případ; pod  
nezměněnou epidermis byl fascikulárně  

uspořádaný tumor tvořený buňkami  
s doutníkovitým, tupě zakončeným jádrem

O
b

r. 
5

leiomyosarkom – druhý případ; šipka ukazuje na mitózu nádorové buňky

 

O
b

r. 
3

O
b

r. 
4
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O
b

r. 
6

leiomyosarkom – druhý případ; nádorové 
buňky byly desmin pozitivní, odpovídající tedy 
hladkému svalu

Viscerální forma postihuje zejména uterus, retr-
operitoneum.

Patogeneze není známá, někdy předchází výskyt 
leiomyomu, trauma, radiace, popálení, očkování. 
spontánní nebo indukovaná bolest je popisována 
v 80–95 % případů, dalšími subjektivními příznaky 
mohou být parestézie nebo pruritus. Většinou se 
jedná o solitární nodulus s nepravidelnými nebo 
i pravidelnými okraji. Podkožní leiomyosarkomy 
– solitární rezistence do velikosti 2–4 cm, méně 

často vícečetné. Klinický vzhled je nespecifický, 
klinická diagnóza není možná.(7) sonograficky se 
nachází hypoechogenní tumorózní projev, další 
zobrazovací možností je magnetická rezonance.
Větší tumory jsou heterogenní, mohou se vyskyt-
nout nekrózy, hemoragie nebo cystické změny. 

Histologický nález – snopce vřetenitých buněk  
s eozinofilií cytoplazmy se sytými, ale vakuolizo-
vanými a prodlouženými, tupě zakončenými jádry. 
Klíčovou roli hraje histochemické vyšetření. Velmi 
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pleomorfní vřetenobuněčná nádorová proliferace vyplňující celou biopsií zachycenou dermis
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senzitivní je marker sma (smooth muscle actin), 
pozitivní bývá také desmin. CD34 bývá pozitivní 
v cévách, negativní v tumoru. Histologický nález 
také určí nebezpečí rekurencí a metastázování 
dle event. hloubky průniku do subcutis. Klinická 
i  histopatologická diferenciální diagnóza je velmi 
široká – leiomyom, lipom, fibrosarkom, maligní 
fibrózní histiocytom, rhabdomyosarkom, maligní 
schwannom, dermatofibrom, nodulární fasciitis  
a neurofibrom.

Terapie – je nutná časná excize s okraji 2 a více 
cm, při neadekvátním postupu hrozí rekurence  
a metastázování. radioterapie a chemoterapie 
mají omezené výsledky. 

Prognóza – pětileté přežití se udává v 65 %, lokál-
ní rekurence v 50–60 %, metastázy ve 30–60 %  
u pacientů s podkožními leiomyosarkomy.

Dermální forma má pětileté přežití u 95 %. ná-
dory, které jsou intradermální (na rozdíl od hlu-
boko uložených nádorů), mají dobrou prognózu, 
i když  mají morfologii low-grade leiomyosarko-
mu. synonymum těchto leiomyosarkomů – aty-
pical intradermal smooth muscle tumor (atypical 
smooth muscle tumor) – používá i poslední WHo 
klasifikace nádorů kůže z roku 2018.(2) metastá-
zování je hematogenní do plic, lymfatické me-
tastázy nejsou obvyklé. nepříznivé prognostické 
faktory – podkožní lokalizace, vysoká mitotická 
aktivita, výskyt nekróz, pronikání do fascie a in-
tratumorózní vaskulární invaze. Při velikosti tu-
moru menší než 2 cm je pětileté přežití 95 %, nad  
5 cm 30 %.(5)

Pleomorfní leiomyosarkom
V březnu 2019 byla vyšetřena 83letá pacientka  
s tumorem na ploše 6 x 6 cm v horní třetině 



pravého bérce. Dobu trvání udávala několik měsíců.  
V dětství prodělala osteomyelitidu pravé tibie. 

Pacientka byla v dispenzární péči kožní ambulan-
ce od roku 1992 po odstranění multicentrického 
bazaliomu pravé tváře a opakovaných kryalizacích 

mnohočetných solárních keratóz obličeje. Byla 
provedena probatorní excize na histologické vy-
šetření.

Nádor byl tvořen vřetenitými buňkami s protáhlými 
„cigar-shaped“ jádry a naznačeným fascikulárním 
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pleomorfní leiomyosarkom
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pleomorfní leiomyosarkom
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způsobem růstu. Velká část buněk však vykazovala 
bizarní atypie, byly přítomny četné mitózy (až 14 
mitóz na 10 HPF) (Obr. 9).

Imunohistochemicky byla prokázána exprese mar-
kerů hladkosvalové diferenciace (Obr. 10):
difúzní slabší exprese hladkosvalového aktinu 
(A), ložisková silná exprese desminu (B) a difúzní 
silná exprese h-caldesmonu (C).

Proliferační aktivita (imunohistochemický průkaz 
proliferačního antigenu MIB-1) byla vysoká (D) 
(zvětšení A – 150x, B – 200x, C – 150x, D – 200x).

ZÁVěR: pleomorfní leiomyosarkom.
Rentgenové vyšetření bérce prokázalo osteolytic-
kou destrukci proximální části tibie.

Na CT plic byl viditelný paket uzlin v mediastinu ve-
likosti 41 mm. Vzhledem k celkově špatnému stavu 
pacientky byla onkology doporučena pouze sym-
ptomatická léčba, při kontrole za dva měsíce byla 
konstatována plošná progrese leiomyosarkomu.

Pleomorfní leiomyosarKom představuje 9 %  
z celkového počtu leiomyosarkomů.

Doba přežití pacientů s pleomorfním leiomyosar-
komem je krátká, nádor hematogenně metastázuje 
zejména do plic. Vyhlídky na vyléčení má pouze 
včasná radikální léčba primárního tumoru. Pleo-
morfní leiomyosarkom postihuje pacienty střed-
ního a vyššího věku s mediánem kolem 55 roků 
(rozpětí 25–75). Pleomorfní komponenty sarkomu 
jsou polygonální bb., vřetenité bb., kombinace po-
lygonálních, epitelioidních, rhabdoidních a/nebo 
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r. 
11dobře diferencovaný liposarkom; nestejnoměr-

ná velikost adipocytů, lipoblasty – buňky s jádry 
utlačenými tukovými vakuolami ke stěně O
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12dobře diferencovaný liposarkom; lipoblast  
s monstrózním hyperchromním jádrem  

a vakuolami

dobře diferencovaný liposarkom; tři lipoblasty, 
jejichž jádra jsou deformována tukovými  

vakuolami, které je obklopují O
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vřetenitých buněk. Klasická část leiomyosarkomu 
vykazuje podstatně vyšší pozitivitu na myogenní 
markery nežli pleomorfní  komponenta, kde bývá 
jen fokální a méně intenzivní imunoreaktivita. De-
diferencovaný leiomyosarkom může být  negativní 
na všechny svalové markery.(1)

dobře diferencovaný liposarkom
V červenci 2015 se dostavila k vyšetření 48letá 
žena pro asi měsíc pozorovanou podkožní rezis-
tenci velikosti třešně na pravém stehně. Pacient-
ka udávala zhmoždění stehna před 3 týdny, poté 
nahmatala rezistenci, která byla palpačně citlivá. 
Užívala Plaquenil, Biofenac a Caltrate pro revma-
toidní arthritis a porózu skeletu. Bratr byl léčen na 
kolorektální karcinom. Pro předpokládaný lipom 

byla pacientka odeslána k excizi na chirurgii. His-
tologický nález: tuková tkáň s výraznou anizocy-
tózou adipocytů, s velkým počtem různě velkých 
lipoblastů, které měly hyperchromní pleomorfní 
jádro, často deformované vakuolami.

Prostřednictvím onkologické kliniky byla provede-
na stagingová vyšetření s negativním  nálezem, 
magnetická rezonance stehna – reaktivní edém. 
Na plastické chirurgii poté široká radikální resekce 
tumoru. Pacientka je sledována na naší ambulanci 
a na ambulanci onkologické kliniky.

ZÁVěR: dobře diferencovaný liposarkom – atypic-
ký lipomatózní tumor.

dediferencovaný liposarkom
Pacient s osobní anmnézou poúrazové epilepsie, 
endogenní deprese, arteriální hypertenze byl v dis-
penzarizaci pro SSM in situ levé paže operovaného 
v roce 2002. Při kontrole v září 2010 byl u  teh-
dy 63letého pacienta konstatován několik měsíců 
trvající cystický útvar dorza pravé ruky velikosti 
2 cm v průměru – ganglion? – odeslán k chirur-
gickému řešení. Až v srpnu 2011 byla provedena 
na spádové chirurgii exstirpace tehdy již cca 6 cm 
velkého polotuhého nepravidelného podkožního 
útvaru.

dediferencovaný liposarkom; oblast tumoru 
sestávající z výrazně pleomorfních buněk mís-
ty s vakuolizovanou cytoplazmou, místy také 
ganglion-like vzhledu

dediferencovaný liposarkom; hypocelulární 
nádorová partie s hojně myxoidně prosáklým 
stromatem

pleomorfní liposarkom (high-grade); buňky  
s hyperchromními pleomorfními jádry a vakuo-
lami v cytoplazmě
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Histopatologický nález: Fragmenty vazivové tuko-
vé tkáně prostoupené dle morfologie strukturami 
dif. dg. na prvním místě odpovídajícími nodulární 
či spíše proliferující fasciitidě (obě mohou lokálně 
agresivně neohraničeně růst, zejména v časných 
stadiích), nutno však vyloučit event. přítomnost 
sarkomu (dediferencovaný liposarkom).

Během října 2011 došlo k lokální recidivě – his-
tologické vyšetření z probatorní excize: v tukové 
tkáni podkoží byly adipocyty variabilní velikosti. 
Dále zastiženy i cytologicky nepravidelné buňky  
s hyperchromními jádry a vakuolizované elementy 
charakteru lipoblastů. Imunohistologicky vykazo-
valy adipocyty i část atypických buněk a vakuoli-
zovaných lipoblastů pozitivitu S-100. V úsecích tu-
kové tkáně byly přítomny i disperzní CD68 pozitivní 
makrofágy.

ZÁVěR: celkový obraz i výsledek imunohistologic-
kého vyšetření odpovídají atypickému lipomatózní-
mu tumoru.

Histopatology byla vyžádána další probatorní exci-
ze, v histologickém vyšetření byly nalezeny bizarní 
lipoblasty – hodnoceno jako dediferencovaný li-
posarkom.

ZÁVěR: pleomorfní liposarkom (high-grade).

Následovala  amputace  končetiny v předloktí a sé-
rie chemoterapií, pro pozdější manifestaci tumoru 
v oblasti lokte i amputace v humeru. Histologické 
vyšetření z amputátu prokázalo částice high-grade 
maligního mezenchymálního tumoru s nodulárním 
charakterem růstu, hojnou myxoidní extracelulární 
matrix s výrazně pleomorfními buňkami vzhledu 
bizarních lipoblastů s vakuolizovanou cytoplazmou, 
často vícečetnými pleomorfními jádry a prominující-
mi nukleoly, místy přítomností ganglion-like buněk.

liPosarKomy jsou nejčastější tumory měk-
kých tkání u dospělých s průměrným věkem 

manifestace kolem 50 let. Postiženi jsou častěji muži,  
s predilekcí na dolních končetinách, také gluteální, 
ramenní oblast a retroperitoneum (50 % liposarko-
mů na dolních končetinách a 25 % retroperitone-
álně). incidence je 2,5/milion obyvatel. Je známo 
více druhů s rozdílnou prognózou, cytogenetikou 
a epidemiologií. Biologické chování jednotlivých 
subtypů se pohybuje od lokálně agresivních tu-
morů bez metastáz až po vysoce maligní tumory  
s rozdílným rizikem systémového šíření. Jde o ma-
ligní mesenchymální tumory složené z atypických 
buněk tukové tkáně a fibroblastům podobných bu-
něk různého stupně diferenciace. Je nutno rozlišit 
dobře diferencované liposarkomy od pleomorfních 
a dediferencovaných. V histopatologické diferen-
ciální diagnóze v poslední době přibyl dysplastický 
lipom, kde zásadní roli hraje rozlišení genetickými 
metodami.(4, 8)

Klinické příznaky jsou nespecifické, vyplývají z ve- 
likosti ložiska, jeho lokalizace a dynamiky růstu. 

inzerce
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Každá infiltrace měkkých tkání, která neustupuje během 2 až 3 týdnů či dokonce 
progreduje, by měla být vyšetřena s využitím ultrazvuku, CT, MR a punkční biopsie. 
Prognóza je závislá na stupni diferenciace – pleomorfní a lipoblastické liposarkomy 
mají horší prognózu než fibroblastické a myxoidní liposarkomy. Léčba – široká radi-
kální excize, event. profylaktická lymfadenektomie. Sarkomy měkkých tkání jsou che-
morezistentní. Radioterapie 
vede v některých případech 
k částečné nebo úplné re-
gresi tumoru.

mudr. lubomír drlík
Dermatologická ambulance Mohelnice
789 85 Nádražní 35
mudr.drlik@email.cz
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nemocný obvykle pozoruje nebo hmatá nádorové 
vyklenutí přímo, ložisko bývá obvykle nebolestivé, 
vyvolává spíše pocit tlaku nebo omezení při po-
hybu. Při nitrobřišním nebo retroperitoneálním 
růstu nádoru je udáván tlak nebo pocit nitrobřišní 
plnosti, méně často vede nádor k poruchám střev-
ní pasáže. Při růstu sarkomu v blízkosti nervových 
a cévních svazků se mohou vyskytnout příznaky 
útlaku, tedy výraznější neuralgická bolest nebo 
otok končetiny. liposarkomy vznikají spíše de novo 
než ze stávajícího lipomu. Histologicky se rozlišují 
čtyři typy liposarkomů: fibroblastický, myxoidní, li-
poblastický, pleomorfní. nejčastější jsou myxoidní 

liposarkomy, které vedle atypických tukových 
buněk v myxoidní matrix sestávají z plexiformní 
kapilární sítě. Charakteristické jsou také kulaté či 
oválné dutiny, které vznikají akumulací glykosami-
noglykanů (zejména kyseliny hyaluronové) a imitují 
lymfatické cévy.(3, 6) 

relativní absence potíží často vede k první návště-
vě lékaře až při značném objemu nádorového lo-
žiska. někdy je sarkom zanedbán i lékařem, který 
přikládá nález hematomu či infiltrátu po dříve pa-
cientem uváděném nárazu nebo zhmoždění měk-
kých tkání.
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LÉČBA OMRZLIN – NUTNOST 
MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE
Říhová, J.   Ústav tělovýchovného lékařství VFn praha

Souhrn: Autorka uvádí popis velice komplikovaného případu léčby pacientky s celkovým prochla-
zením, s poraněním a omrzlinami 4. stupně, rozbor léčby omrzlin, náměty na další postup dermatolo-
gické léčby a mezioborovou spolupráci.

Klíčová Slova: omrzliny – místní léčba omrzlin – vhodnost mezioborové spolupráce

Summary: Account of very complicated case of zhe patient with freezing, stroke and frosbite. Analysis 
of local therapy, suggestions of next advancementof skintreatment

Key wordS: frosbite – local trearment of frosbite – cooperation among more branches of medicine 

ÚVOd
Omrzlina je akutní postižení tkáně chladem pod  
0 °C za teplot -2 °C a méně zevního prostředí. Roli 
hraje délka expozice chladu, počasí, vybavení do-
tyčného. Omrzliny dle klinického obrazu dělíme na 
povrchní (1. a 2. stupeň, kdy nedochází ke zrátě 
tkání) a hluboké (3. 4. stupeň, zhojení většinou  
s defektem tkáňe). Z klinického obrazu se pak odvíjí 
léčba omrzlin.  

Řešení a léčba 1. a 2. stupně omrzlin jsou jedno-
duché, lze je léčit ambulantně, podávají se léky 
na bolest (Acylpyrin či Brufen), vhodné je nasadit 
léky rozšiřující tepenné řečiště (amoxyphylliny jako 
Pentomer, Agapurin retard), enzymy (Wobenzym 
- jen velmi malá část pacientů Wobenzym neto-
leruje). Důležitý je přísun tekutin a prohřátí tkáně. 
Zhojení bývá úplné.

Složitější je léčba 3. a 4. stupně omrzlin. Ambulantně, 
dle nálezu, lze léčit 3. stupeň omrzliny často k úpl- 
nému vyhojení, ale u 4. stupně je nutná hospitaliza-
ce. Léčbu je třeba zahájit co nejdříve. Také v tomto 
případě bývá nevyhnutelné odstranění nekrotických 

částí amputací. K léčbě přidáváme léky s antiagre-
gačním, antikoagulačním a fibrinolytickým efektem 
(streptokináza, urokináza, heparin, Tenectepláza, 
Illomédine, Iloprost v infuzi), antibiotika, oxygenote-
rapii v barokomoře, přeočkování proti tetanu.

Ačkoli je k dispozici dostatek informací o léčení 
omrzlin, stále je mnoho lékařů, kteří při jejich ošet-
řování nepostupují správně. V tomto roce jsem 
byla požádána o pomoc v dosud nejkomplikova-
nějším případě. Léčba dané pacientky se odvíjela 
od 4. stupně omrzliny, kde na základě světových 
doporučení byla použita léčba vasodilatačními 
léky, enzymy, heparinem, analgetiky a antibiotiky, 
oxygenoterapií tak, jak je uvedeno níže.

POPIS PŘÍPAdu
Mladá sportovkyně, 31 let, se zranila při pádu na 
horách (pád asi 500 m), záchranáři ji hledali té-
měř 6 hodin. Byla podchlazená, postupně došlo 
ke ztrátě vědomí, proběhla klasická léčba hypoter- 
mie s podpůrnou ventilací a rozehříváním, s výše 
uvedenou medikací. Jelikož měla současně po-
lytrauma, za 10 dní od zranění prodělala operaci 
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LÉČBA OMRZLIN – NUTNOST MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE

se jevilo konzilium dermatologa, k léčbě se nabízí 
velké množství přípravků na léčbu chronické rány, 
což vlastně omrzliny jsou, léčba probíhá několik 
měsíců.

Vlivem celkové léčby, rehabilitace, které se pa-
cientce dostalo při hospitalizaci v Ústavu chirurgie 
ruky (návleky na noc na rovnání prstů, různé ban-
dáže, elektrostimulace, rehabilitace) došlo přece 
jen ke zlepšení stavu omrzlin prstů.

Lokálně byl aplikován Azulen a Bi-Oil. V další fázi je 
nutná důsledná rehabilitace rukou, ale i poraněné 
pánve, péče o hydrataci pokožky, pokus dostat se 
na lůžkové oddělení rehabilitačních pracovišť, což 
je u nás velice obtížné. Na květen je plánovaný chi-
rurgický zákrok, nekrózy jsou již ohraničené.

pánve se stabilizací kostí ve Fakultní nemocnici  
v Rakousku.  Začala také celková terapie omrzlin, 
kterou řešil plastický chirurg. Následně byla přelo-
žena do Čech, optimálním oddělením se jevila or-
topedie. To byl trochu kámen úrazu, nikdo z lékařů 
neměl zkušenosti s léčbou omrzlin.

Lokálně se aplikoval mastný tyl, Betadina, Inadine, 
Flamigel. Vzhledem ke kontrakturám prstů jsem se 
snažila vyjednat překlad do Ústavu chirurgie ruky 
ve Vysokém nad Jizerou na účinnější rehabilitaci. 
Domluvili jsme se na přednostní aplikaci baro-
komory k podpoře hojení omrzlin. To se podařilo  
v jiné pražské nemocnici. Pacientka měla sice 
dohled nad léčbou zlomenin, ale k léčbě omrzlin 
byl lékař skeptický. Vysadil Agapurin, Wobenzym, 
i když lokální nález ještě nebyl zhojen. Optimální by 
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r. 
1

nález  přibližně 25 dní od počátku poranění

O
b

r. 
2

nález 30 dní od počátku poranění
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nález 6.3.2020 – 55 dní od počátku poranění

dISKuZe 
Chybí komplexní péče o tyto multioborové pacien-
ty, u nichž je nejenom polytrauma, překonání život 
ohrožujícího stavu s těžkou hypotermií a omrzli-
nami. Problémem jsou také při dlouhodobé léčbě 
hospitalizovaných platby od pojišťoven. Je časová 

limitace zaplacené péče do 10 dnů a dále při pokra-
čující hospitalizaci. Problémem současného zdra-
votnictví je malý počet fyzioterapeutů v nemocnicích 
a veliký počet pacientů, kteří vyžadují jejich péči.  
V ambulantní péči takový problém není. Je ale těžké 
dostat pacienta na následnou lůžkovou rehabilitaci.

Cílem článku je vyvolat diskuzi u dermatologických odborníků, jak léčit lokální nález 
u omrzlin. Většinou tyto rány nesecernují, lze je klasifikovat jako chronické rány, ne-
boť vzhledem k poškození i hlubokých vrstev kůže, poruše nervověcévní regulace je 
hojení pomalé. Spektrum léčivých přípravků je nyní veliké. Je preference vlhkého krytí 
s podporou granulace a epitelizace (jen granulace nesmí být nadměrná). Celková 
léčba omrzlin je daná a ověřená (aspirin, nesteroidní antirevmatika, vazodilatační léky 
(Pentomer, Agapurin retard) prostaglandiny i. v. (Iloprost), enzymy p. o. (Wobenzym), 
heparin, dextran, hemodiluce, analgetika, antibiotika, oxygenoterapie (HBO), TAT, lo-
kální léčba je samozřejmá. Jsou soubory i více jak 300 pacientů, z toho jen 2,6 % 
muselo prodělat amputaci, 
nikdy však ne celé končeti-
ny. Je vítán názor a zkuše-
nosti dermatologů s léčbou  
omrzlin.

mudr. jaroslava říhová
Ústav tělovýchovného lékařství VFN
Salmovská 5, 120 00 Praha 2
rihovaj@vfn.cz (úterý a středa)
jiné dny: jarka.rihova@seznam.cz
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Wobenzym – zkrácená informace o přípravku:
Složení: pancreatinum 300 Protease Ph. Eur.-j., trypsinum 360 F.I.P.-j., chymotrypsinum 300 F.I.P.-j., bromelaina 225 F.I.P.-j., papainum 90 F.I.P.-j., amylasum 50 F.I.P.-j., lipasum 34 F.I.P.-j., rutosidum tri-
hydricum 50 mg. Celková proteolytická aktivita: 570 F.I.P.-j., celková amylolytická ak¬tivita: 4030 F.I.P.-j., celková lipolytická aktivita: 4525 F.I.P.-j. v 1 enterosolventní tabletě. Farmakoterape-
utická skupina: Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému, enzymy. Indikace: Jako alternativa k dosud užívaným postupům – poúrazové otoky, lymfedém, fi brocystická mastopa-
tie. Jako podpůrná léčba – některé pooperační stavy v chirurgii, záněty povrchových žil, potrombotický syndrom dolních končetin, revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání, artróza 
(pokročilá stádia), mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivující záněty (v oblasti ORL, horních i dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůr-
ná léčba při podávání antibiotik.  Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku, situace spojené se zvýšeným sklonem ke krvácení nebo se zvýšenou fi brinolýzou. Zvláštní upozornění: Příležitostně 
může při chronických onemocněních po začátku léčby Wobenzymem nastat zhoršení příznaků. V tomto případě by neměl být lék vysazen, ale mělo by se zvážit eventuální přechodné snížení dosavad-
ního dávkování. Nežádoucí účinky: Ojediněle změny konzistence, barvy a zápachu stolice, alergické reakce. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou objevit pocity plnosti, nadýmání, výjimečně 
nevolnost. Dávkování: Léčba se zahajuje dávkou 3x5 až 3x10 tbl. denně. S ústupem chorobných projevů se dávkování postupně snižuje až na udržovací dávku 3x3 tbl. denně. Při infekčních zánětech ne-
nahrazuje léčbu antibiotiky, ale zvyšuje jejich účinek. Děti: 1 tableta na 6 kg tělesné hmotnosti. Během těhotenství a kojení by mělo být podávání Wobenzymu kriticky zváženo. Balení: po 40, 200, 300 
a 800 enterosolventních tabletách. Uchovávání: při teplotě do 25°C. Způsob výdeje a úhrady: Volně prodejný lék. Bez úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci: 
Mucos Pharma GmbH &Co. KG, Německo, reg.č.: 87/322/91-C. Datum poslední revize textu: 20.3.2018. 
Úplné informace o léku jsou k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku a na adrese: MUCOS Pharma CZ, s. r. o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, tel.: 800 160 000, +420 267 750 003, 
e-mail: mucos@mucos.cz
Určeno pro odbornou veřejnost.

Systémová podpora lokálního hojení
Problémy s hojením obvykle mají pacienti trpící chronickým onemocněním, které je základní příčinou vzniku defektu i poruchy hojení. Nejčastěji 
to bývá chronická venózní insufi  cience, arterioskleróza tepen dolních končetin nebo diabetes. Úspěšná léčba chronických ran tedy vyžaduje 
nejen perfektní lokální péči, ale i diagnostické a terapeutické zvládnutí systémových příčin poruchy hojení. Ani nejdražší krycí materiály nezaručí 
bezproblémové hojení, pokud není respektován komplexní přístup k léčbě chronických ran, které nikdy nejsou pouze lokální záležitostí.

V rámci celkové terapie je vhodné zvážit, při léčbě těchto defektů (například diabetická noha, bércový vřed…), aplikaci systémové enzymoterapie 
(SET), kam spadá léčivý přípravek Wobenzym®. Při podávání tohoto léku můžeme pozorovat urychlené hojení s významným ústupem otoků, 
a to včetně ran, u kterých proces hojení dlouho stagnoval.

Jak si vysvětlit příznivé působení SET právě u chronických ran včetně diabetické nohy?

Obtížně se hojící ránu či diabetický defekt lze jednoznačně 
považovat za chronický zánětlivý proces doprovázený 
chronickým otokem. Protizánětlivý, či přesněji zánět 
modulující a protiotokový efekt kombinovaných enzymových 
přípravků i jednotlivých hlavních účinných složek těchto 
přípravků (proteolytické enzymy trypsin, chymotrypsin, 
bromelain a papain a fl  avonoid rutin) je obecně známý 
a v literature můžeme najít řadu experimentů i klinických 
studií, které jej prokazují. Protiotokový efekt SET je 
hojně využívaný i v akutní medicíně u potraumatických 
a pooperačních otoků. Chronický otok, který doprovází 
obtížně se hojící rány, dlouhodobě omezuje lymfatickou 
a cévní mikrocirkulaci. Snadno tak vzniká lymfostáza 
a mikrovaskulární trombotizace v okolí rány. Otok pak 
prodlužuje difúzní dráhu mezi buňkami a koncovými 
lymfatickými a cévními kapilárami, a to jak pro přívod 
nových živin a kyslíku, tak pro odvod patogenů 
a zplodin metabolismu. Toto vše vytváří nepříznivé 
podmínky pro hojení.

Odstranění dlouhodobého útlaku mikrocirkulace otokem
s sebou nese zlepšení tkáňové hypoxie a zlepšuje se také 
žilní a lymfatická drenáž.

Kromě výše uvedených účinků je zde dále pozitivní vliv 
systémové enzymoterapie na reologické vlastnosti krve 
a lymfy.

U poruch lymfatické drenáže léky SET pozitivně upravují 
zvýšení transportní kapacity lymfatického systému 
s následnou redukcí intersticiálně městnající lymfy
s vysokým obsahem bílkovin.

Při akutních zánětlivých komplikacích chronických defektů, 
které vyžadují systémovou aplikaci antibiotik, se velmi dobře 
uplatní „efekt vehikula“ léků pro SET, který zlepšuje jejich 
průnik do tkání.

Léky pro SET pomáhají tedy účinně zvládnout hlavní 
činitele blokující hojení – chronický zánět a otok a tím 
působí jako systémová podpora hojení chronických ran 
a diabetických defektů.
Firemní sdělení

l 50 FI P j li 34 FI P j t id t i

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.



KAWASAKIHO CHOROBA 
Z POHĽADU DERMATOLÓGA
martinásková, k.   dermatologické oddelenie Fnsp J. a. reimana, prešov

SÚHRN: Kawasakiho choroba (KD) je zriedkavým akútnym ochorením s črtami infekčného ochore-
nia a imunologicky mediovanej vaskulitídy s možným postihnutím koronárnych ciev. Postihuje malé 
deti od 6 mesiacov veku do 5 rokov. Dominujúcou symptomatológiou je exantém a teplota spolu 
s ostatnými mukokutánnymi aj systémovými zmenami. Prvé prejavy aj spoznanie ochorenia môže 
byť v rukách dermatológa. Včasná diagnostika aj liečba v rámci interdisciplinárnej spolupráce môžu 
zabrániť vzniku život ohrozujúcich systémových komplikácií. Poukazujú  na diferenciálnu diagnostiku 
z pohľadu dermatológa. Prezentujú úspešnú liečbu Kawasakiho choroby u 1 a polročného pacienta 
intravenóznymi imunoglobulínmi a salicylátmi v interdisciplinárnej spolupráci s pediatrami. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: exantém – teplota – detský vek – vaskulitída – aneuryzma

SummAry: Kawasaki disease (KD) is an acute rare disorder caused by infectious diseases in an im-
munologically susceptible host of immune-mediated vasculitis. Coronary artery involvement is possible. 
Kawasaki disease occurs predominantly in children aged 6 months to 5 years. Fever and rash prevail in 
other mucocutaneous alterations. Initial symptoms and diagnosis of the disease may be important in the 
daily practice of a dermatologist. Early diagnosis and adequate treatment in interdisciplinary collaboration 
can prevent life-threatening systemic complications. They emphasize the important role of differential 
diagnosis from the dermatologist's point of view. We present case report of Kawasaki disease in a 1 and 
half year old patient successfully treated with intravenous immunoglobulins and salicylates in an interdis-
ciplinary collaboration with pediatricians.

Key wOrdS: exathema – fever – childhood – vascullitis – aneurysma

ÚVOd
V roku 1967 popísal Tomisaku Kawasaki syndróm 
akútnej vaskulitídy sprevádzaný teplotou aj exanté-
mom nejasnej etiológie. Pôvodne bolo ochorenie 
pokladané za benígne ochorenie v detskom veku.(1) 
O niekoľko rokov neskôr boli v Japonsku zazna-
menané úmrtia detí mladších ako 2 roky, ktoré sa 
z pôvodného ochorenia uzdravili. Pitevné nálezy 
prekvapivo dokázali aneuryzmatické zmeny na 
koronárnych artériách s kompletnou trombotickou 
oklúziou a infarktom myokardu. Po zavedení echo-
kardiologického vyšetrovania bolo zistené, že sa 

takmer u štvrtiny neliečených detí s Kawasakiho 
chorobou vyvíjajú kardiovaskulárne komplikácie 
rôzneho stupňa, pričom 2 % pacientov umierajú 
náhlou smrťou.(2)

Podľa definície American Heart Association (AHA) 
je Kawasakiho choroba (KD –Kawasaki disease) 
akútne spontánne ustupujúce febrilné ochorenie 
neznámej príčiny, ktoré postihuje hlavne deti mlad-
šie ako 5 rokov. KD je charakterizovaná systémo-
vým zápalom všetkých artérií strednej veľkosti vo 
viacerých orgánoch a tkanivách počas akútnej 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 24 1| 2020



KAwASAKIHO CHOROBA Z POHľADU DERMATOLóGA

febrilnej fázy.(3) Vzhľadom na to, že doposiaľ nee-
xistujú pre toto ochorenie testy, ktoré by boli pa-
tognomické, jeho identifikácia stojí na identifikácii 
základných klinických nálezov a vylúčení iných 
klinicky podobných jednotiek. Včasné začatie lieč-
by intravenóznymi imunoglobulínmi redukovalo 
výskyt koronárnych aneuryziem z 25 % približne 
na 4 %.(4)

epidemiológia 
Prevalencia KD je najvyššia v Japonsku – 112 
prípadov na 100 tisíc detí do 4 rokov, v Kórei  
a na Thajwane je to 50/100 tisíc a v USA je to 
9,2–32/100 tisíc prípadov. V európskych kraji-
nách sú to len sporadické prípady na 100 000 
detí. Ázijské deti sú postihnuté 6krát častejšie ako 
deti bielej rasy. Chlapci sú postihnutí častejšie ako 
dievčatá v pomere 1,5:1,0. V Českej republike je 
zriedkavým ochorením, ktoré sa vyskytuje len spo-
radicky (1,6/100 tisíc detí do 5 rokov).(2) Ochorenie 

má sezónny charakter s maximálnym výskytom  
v zimných mesiacoch a na jar. Sezónny charakter 
ochorenia, veková štruktúra a aj epidemický výskyt  
v 3- až 5-ročných cykloch podporovali infekčnú 
etiológiu KD. 

etiopatogenéza 
Etiopatogenéza ochorenia nie je celkom jasná. 
KD je ochorením s črtami infekčného postihnutia  
a imunologicky mediovanej vaskulitídy. Popisovaná 
je súvislosť s baktériovou aj vírusovou etiológiou, 
ktoré pôsobia samostatne, ale aj ako superantigé-
ny u detí s genetickou predispozíciou v T-bunko-
vých receptoroch. Baktérie aj vírusy ovplyvňujú 
imunologické mechanizmy T-bunkovej odpovede. 
Proinflamačné cytokíny ovplyvňujú cez TNF alfa 
enzymatické reakcie zodpovedné za integritu ciev-
nej steny a vedú k aneuryzmatickej dilatácii ciev. 
Genetická predispozícia KD bola predpokladaná 
pre častejší výskyt ochorenia u dvojčiat, ako aj 
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kawasaki vaskulitída: teplota – exantém – 1. deň hospitalizácie – Jis
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výskyt recidivujúcich ochorení KD pri familiárnom 
výskyte.(6)

Charakteristika ochorenia Kd 
Kawasakiho choroba (KD) má 3 fázy, ktoré sa 
odlišujú trvaním aj klinickou symptomatológiou.  
V akútnej fáze ochorenia (0–14 dní) je dominuj-
úcim znakom vysoká teplota, ktorá nereaguje na 
liečbu a trvá zvyčajne viac ako 5 dní. Súčasne  
s teplotou sa objaví na koži polymorfný exantém 
lokalizovaný na trupe a na horných končatinách. 
Tento môže mať charakter morbiliformný, scarla-
tiniformný, urtikariálny, kokardovitý až splývavý. 

Bully ani vezikulózne reakcie nie sú popisované. 
Výsev v oblasti perinea a v slabinách v akútnej 
fáze je často prítomný, neskôr môžeme pozorovať 
typickú deskvamáciu. V akútnej fáze sú typické aj 
opuchy na akrách končatín. U malých dojčiat do 
6 mesiacov veku bola pozorovaná aj akrocyanóza 
a periférna gangréna na končatinách. Inokedy boli 
pozorované  zápalové zmeny s nekrózou na koži  
v miestach po BCG vakcinácii.

Slizničné zmeny v dutine ústnej sú rovnako typické 
pre akútnu fázu ochorenia – opuch pier, začerve-
nanie, bolestivé ragády, typický erytém jazyka so 
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kawasaki vaskulitída: 8. deň hospitalizácie

Horúčka trvajúca viac ako 5 dní a 4 z 5 hlavných klinických príznakov

1. Exantém-polymorfný, scarlatiniformý, typu erythema exsudativum multiforme, splývavý 
2. aj typické zmeny na perách a jazyku – erytém sliznice dutiny ústnej a hltana
3. Bulbárna bilaterálna konjunktivitída bez exudátu
4. Erytém aj edém rúk aj nôh v akútnej fáze, ošupovanie periunguálne v subakútnej fáze
5. Krčná lymfadenopátia – zvyčajne unilaterálna viac ako 1,5 cm v priemere 

Ta
b

. 1 diagnostika kawasakiho choroby
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kawasaki vaskulitída: 3. týždeň hospitalizácie

zvýraznením papíl (strawberry tongue). Inokedy je 
prítomné difúzne začervenanie orofaryngu. V rám-
ci postihnutia sliznice dutiny ústnej nenachádzame 
ulcerácie ani exudáciu. Slizničné zmeny v dutine 
ústnej sú sprevádzané v akútnej fáze nepurulent-
nou bilaterálnou konjunktivitídou. Regionálna lym-
fadenopatia dopĺňa slizničné prejavy, je zvyčajne 
jednostranná so zväčšením uzlín nad 1,5 cm.(6)

Typickú formu KD možno určiť na základe prítom-
nosti horúčky trvajúcej viac ako 5 dní a prítomnosti 
4 a viac z piatich hlavných klinických kritérií ocho-
renia (Tab.1).

Dôležitá je skutočnosť, že klinické príznaky zvyčaj-
ne nie sú prítomné v tom istom časovom úseku, čo 
naráža na diagnostické problémy. Ostatná orgáno-
vá symptomatológia môže, ale nemusí byť prítom-
ná (Tab. 2). Najčastejšími je podráždenosť dieťaťa, 
bolesti bruška, hnačky, sterilná pyúria, mierna 
elevácia hepatálnych testov, meningizmus s pleo-
cytózou liquoru, hydrops žlčníka. Pretrvávajúca 
tachykardia s galopom sú zvyčajne prejavom myo-
karditídy. Tieto nálezy sú prechodné a len ojedinele 
pozorovali kardiálne zlyhanie. Perikarditída s tam- 

ponádou je vzácna. Systolický šelest vzniká pri 
zvýšenom srdcovom výdaji a pridruženej anémii.

U 15–20 % neliečených sa v priebehu 1 až 3 týžd-
ňov (priemerne 10. deň) vyvíjajú koronárne aneu-
ryzmy s rizikom vzniku infarktu. Echokardiologické 
vyšetrenie je zobrazovacou metódou prvej voľby 
už v prvých 10 dňoch ochorenia. Negatívny nález  
v prvom týždni od nástupu ochorenia nevylučuje 
KD, vyžaduje sa ďalší pravidelný kardiologický mo-
nitoring. 

Najväčším problémom pri oneskorenom stano-
vení diagnózy sú inkompletné formy ochorenia. 
V takýchto prípadoch pacienti nespĺňajú základné 
klinické diagnostické črty (Graf 1). O neúplnej for-
me KD uvažujeme, ak pri teplote trvajúcej viac ako  
5 dní pozorujeme výskyt 2 až 3 z hlavných kritérií. 
U týchto pacientov môžu byť nápomocné aj labo-
ratórne vyšetrenia (Tab. 3), ktoré majú svoju dy-
namiku. V laboratórnych nálezoch býva prechodná 
anémia, leukocytóza s posunom doľava. Počet 
trombocytov stúpa v 2. týždni. Postupná normali-
zácia trombocytózy, zvýšenej sedimentácie erytro-
cytov aj zápalových faktorov (CRP) nastáva v 6. až 
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8. týždni ochorenia. V rámci laboratórnych nálezov 
potenciálnym biomarkerom, ktorý by mohol určiť 
KD aj koronárne postihnutie, je vyšetrenie proteí-
nov akútnej fázy NT pre BNP, nakoľko jeho hladina 
koreluje s poškodením myokardu.

U každého dieťaťa s prolongovanou horúčkou, so 
4 aj menej príznakmi spolu s dostupnými labo-
ratórnymi parametrami by sme mali myslieť na 
KD. Úlohou pre dermatológa je diferencovať kož-
né prejavy u dieťaťa sprevádzané neustupujúcou 
teplotou. V rámci diferenciálnej diagnostiky (Tab. 
4) k najzávažnejším ochoreniam, ktoré sa preja-
vujú šokovým stavom a vyžadujú ošetrovanie na 
jednotke intenzívnej starostlivosti, patrí stafyloko-
kový toxický šokový syndróm, závažné hypersen-
zitívne liekové reakcie, ale aj vírusové exantémy, 
ktoré sa objavujú v skupine nevakcinovaných 
detí v posledných rokoch (morbilly). Nesmieme 
zabúdať ani na importované exantémové ochore-
nia, ktoré boli typické len v niektorých svetových 
lokalitách a ich základným prejavom je exantém  
a teplota (Dengue, Chikununya, Zika vírus, sku-
pina ricketsióz, leptospiróz aj iných baktériových 
infekcií).(9)

Liečba Kd
Predpokladom adekvátnej liečby je včasné sta-
novenie diagnózy. Cieľom liečby v akútnej fáze je 
redukovať zápal a arteriálne poškodenie a týmto 
zabrániť trombóze u pacienta. Ideálne je, ak sa 
liečba podá do 10. dňa od vzniku prvých prejavov 
ochorenia. Napriek tomu, že mechanizmus účinku 
intravenóznych imunoglobulínov (IVIG) v liečbe KD 
nie je známy, ich preventívny účinok znižujúci pre-
valenciu abnormalít koronárnych artérií v akútnej 
fáze ochorenia je jednoznačný (3, 7). V súčasnosti 
sa preferuje podanie imunomodulačnej dávky IVIG 
2g/kg v 12 hod. infúzii. V kombinácii so salicylátmi 
znižuje štvornásobne koronárne riziko oproti terapii 
samotnými salicylátmi. Kyselina actylosalicylová 
(ASA) sa podáva v dávke 80– 100 mg/kg/deň na 
potlačenie systémového zápalu s postupným zni-
žovaním po odznení akútnych prejavov až na dávku 
3–5 mg/kg/deň. V tejto sa pokračuje až do normali-
zácie koronárneho nálezu. Alternatívnymi postupmi 
v liečbe sú v akútnej fáze pulzne podávané steroidy 
– methylprednisolon v dávke 30 mg/kg/deň samo-
statne alebo u refraktérnych foriem v kombinácii  
s cyklosporínom A. Metódou voľby u refraktérnych 
foriem je v akútnej fáze infliximab, etanercept alebo 
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Ďalšie možné klinické príznaky pri kawasakiho chorobe

Ďalšie klinické nálezy

KARDIOVASKULÁRNE
myokarditída, perikarditída, regurgitácia chlopní  
a kardiálny šok
abnormality koronárnych artérií 
aneuryzmy nekoronárnych artérií strednej veľkosti
periférna gangréna
zväčšenie aortálneho kmeňa

RESPIRAČNé ZMENY
periobronchiálne  a intersticiálne  infiltráty na RTG 
hrudíka
pľúcne uzlíky

MUSKULOSKELETÁLNE
artritída, artralgia (pleocytóza synoviálnej tekutiny) 

GASTROITESTINÁLNE
hnačky, vracanie, bolesti brucha
hepatitída, žltačka

hydrops žlčníka
pankreatitída

NERVOVý SYSTéM
extrémna dráždivosť
aseptická meningitída 
(pleocytóza cerebrospiálneho moku)
obrna tvárového nervu
senzorická porucha sluchu

GENITOURINÁRNE
uretritída/hydrokéla, meatitída)

INé
erytém s ošupovaním v slabinách
retrofaryngeálna flegmóna
predná uveitída
erytém a indurácia v mieste BCG inokulácie
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aj anakinra.(9) Závažné formy ochorenia si vyžadujú 
aj intervenčný zákrok z vitálnej indikácie.

KAZuISTIKA
Uvádzame kazuistiku jeden a polročného dieťaťa, 
ktoré bolo odoslané pediatrom na hospitalizáciu 
na infekčné oddelenie pre suponovanú scarlatínu.  
V predchorobí matka neudáva kontakt s infekč-
ným ochorením, 3 súrodenci aj rodičia sú zdraví. 
Dieťa má 24 hodín teploty 39 °C, jedenkrát zvra-
calo, hnačky nemalo, pije dobre, malo podaný pa-
racetamol. V objektívnom náleze infektológa do-
minuje exantém splývajúci s maximom na hrud-
níku, makulopapulózne prejavy na končatinách. 
Sliznice sú difúzne živočervené vrátane jazyka  
a orofaryngu, dieťa sucho dráždivo kašle, aus-
kultačne bez vedľajších fenoménov, akcia srdca 
pravidelná 100/min. V rámci pediatrického skrí-
ningu zaznamenali CRP 85 mg/ml. Záver vyše-
trenia infektológa: Scarlatína, indikovaná antibio-
tická liečba, antipyretiká, sedatíva pri teplote nad 
39 °C, pri zhoršení celkového stavu odporučená 
hospitalizácia. Matka hospitalizáciu spočiatku od-
mietla. Na 5. deň ochorenia pri pretrvávaní teplôt 
aj nezlepšujúcom sa exantéme je dieťa v sprie-
vode matky prijaté na hospitalizáciu na Detskú 

kliniku FNsP, Prešov. Dermatologická konzultácia 
bola požadovaná 1. deň hospitalizácie vzhľadom 
na diagnostiku exantému s pretrvávajúcou horúč-
kou, postihnutím slizníc aj napriek celkovej paren-
terálnej antibiotickej liečbe. Exantém mal splýva-
vý charakter, objavili sa aj tuhé opuchy končatín, 
obojstranná nepurulentná konjuktivitída, slizničné 
prejavy v dutine ústnej s výrazným erytémom, 
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. 3laboratórne nálezy pri  
kawasakiho chorobe

Laboratórne nálezy v akútnej fáze ochorenia KD

leukocytóza  s neutrofíliou a nezrelými formami
anémia
elevácia CRP
abnormálne plazmatické lipidy
hypoalbuminémia
hyponatriémia
trombocytóza (po prvom týždni)
sterilná pyúria
elevácia sérových transamináz
elevácia sérových gamma glutamyl transpeptidáz
pleocytóza cerebrospinálneho moku
leukocytóza synoviálnej tekutiny 

Baktériové ochorenia Vírusové ochorenia  Imunologické ochorenia

Šarlach   Herpetické (CMV, EBV, herpes 1, 2, 6, 7) lieková hypersenzitívna reakcia
Toxický šokový syndróm Morbilly   Stevens-Johnsonovej syndróm
Sepsa   Rubeola   Hypersensitívna reakcia na ortuť
Baktériová lymfadenitída Adenovírus  Serum sickness – hypersenzitív. syndróm
   Parvovírus  JRA – juvenilná reumatoidná artritída
   Enterovírusové ochorneia
   Ricketsiové ochorenia
   Leptospirosis
   M. pneumonie
   Iné importovanné infekcie
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kawasaki vaskulitída: diferenciálna diagnostika exantému a teploty z pohľadu dermatológa 
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opuchom pier, suchosťou, s tvorbou ragád. Uzli-
nové prejavy spočiatku neboli dominujúce.

Na základe klinického obrazu – morfologických 
prejavov makulóznych aj typu splývavého exanté-
mu s pridruženými slizničnými zmenami, postihnu-
tím akrálnych častí končatín s opuchom, zvažuje-
me 5. deň pri pretrvávajúcich teplotách Kawasaki-
ho chorobu, vírusovú, baktériovú infekciu, hemob-
lastózu, toxický šokový syndróm, septický stav.  
V laboratórnych parametroch pri leukocytóze, ané-
mii, miernej trombocytóze, hyponatriémii aj hypo-
kaliémii je doplnené kardiologické vyšetrenie, kom-
pletne proteíny zápalovej fázy. V ďalšom bol vyl-
účený septický stav, negatívne bolo bakteriologické 
vyšetrenie liquoru, močových nálezov. Dostupné 
virologické vyšetrenia na Epstein-Barrovej vírus, 
na ostatné herpetické vírusy, chrípka A, RS vírus, 
adenovírus, parvovírus B19 ako aj mykoplazma 

pneumonie, chlamydia pneumoniae boli negatívne. 
Na základe klinického obrazu teploty nad 39 °C po 
dobu 5 dní, typického exantému, pridruženom po-
stihnutí akrálnych častí končatín – erytému, edému 
aj ostatných slizničných znakov, aj napriek nega-
tívnemu kardiologickému nálezu hodnotíme kožné 
prejavy ako exantém v priebehu Kawasakiho cho-
roby. Na druhý deň hospitalizácie je pacient liečený 
IVIG 2,0 g/kg váhy pri krytí antibiotikami v kombi-
nácii so salicylátmi vo vysokých dávkach 80 mg/
kg/deň s postupným znižovaním na dávku 3 mg/kg 
váhy. Dynamiku vybraných laboratórnych nálezov 
uvádzame v tabuľkách č. 5 a č. 6. Uvedené nálezy 
korelujú s diagnostickými znakmi KD. Na 10. deň 
hospitalizácie je dieťa prepustené do ambulantnej 
starostlivosti. Aj napriek minimálnym odchýlkam 
v kardiologických nálezoch s diskrétnou aortálnou 
insuficienciou je dieťa v kompletnej dispenzárnej 
starostlivosti kardiológa. Teplota aj exantém po 
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Ďalšie možné klinické príznaky pri kawasakiho chorobe
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liečbe intravenóznymi imunoglobulínmi v kombiná-
cii so salicylátmi ustúpili, pretrvávala deskvamácia 
v 3. týždni na akrách končatín (viď fotodokumen-
tácia). Liečbu salicylátmi užíval pacient po dobu  
8 týždňov. V dispenzárnej starostlivosti kardiológa 
po dobu jedného roka neboli zistené nové odchýlky 
pri kompletných vyšetreniach, recidívu ochorenia 
sme nepozorovali. 

diskusia
Kawasakiho choroba je v našich podmienkach 
stále zriedkavým ochorením. V diagnostike ocho-
renia dominuje exantém v priebehu febrilného 
stavu. Často je preto diagnostika ochorenia v ru-
kách dermatológa. U demonštrovaného pacienta 
klinická diagnostika KD ochorenia bola iniciovaná 
zo strany detského dermatológa. Dôležité je preto 
z dermatologického hľadiska poznanie exantémov 
sprevádzaných teplotou (diferenciálna diagnos-
tika exantému pri suponovanej KD a teploty ta-
buľka č. 4). Pri KD ochorení je typická dynamika 
laboratórnych zmien, ktoré nie sú v začiatkoch 
ochorenia kompletne rozvinuté. Trombocytóza aj 

zmeny koagulačných parametrov sa objavujú až 
koncom prvého týždňa. U nášho pacienta v rámci 
laboratórnych nálezov v akútnej fáze ochorenia po-
mohla a upresnila diagnostiku hladina zápalových 
proteínov. Významným ukazovateľom bol pomer 
medzi sérovou koncentráciou haptoglobínu (HP)  
a apolipoproteínu (Apo-A1). Ku zvýšeniu pečeňovej 
syntézy HP dochádza pôsobením zápalových cyto-
kínov a tiež pri postihnutí endotelu ciev. Stanovenie 
pomeru HP a Apo-A1 (HAR) je u detí s KD signifi-
kantne zvýšené. Ak je táto hodnota nad 2,0, je nut-
né uvažovať o KD s možným postihnutím cievneho 
endotelu aj pri negatívnom kardiologickom náleze. 
(8) V prípade nášho pacienta boli uvedené hodnoty 
signifikantne zvýšené (Tab. 6 a prehľad dynamiky 
laboratórnych vybraných parametrov). Ďalší vývoj 
ochorenia závisí od včasnej liečby. U nášho pa-
cienta na základe včasnej diagnostiky ochorenia 
bola aplikovaná konvenčná liečba vysokými dáv-
kami intravenóznych imunoglobulínov v kombiná-
cii so salicylátmi, čo výrazne ovplyvnilo ďalší vývoj 
ochorenia. Exantém aj teploty ustúpili, koronárne 
zmeny boli monitorované podľa kardiologických 
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Vybrané laboratórne vyšetrenia 
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kritérií, nález u pacienta sa zlepšoval a pacient 
mohol byť prepustený na 10. deň hospitalizácie do 
ambulantnej liečby. U 20 % neliečených pacientov 
s KD sa objavia koronárne aneuryzmy. Podanie 
intravenóznych imunoglobulínov znižuje riziko na 
5 %.(11) Niektoré typy KD sú refraktérne na liečbu, 
iné KD majú recidivujúci charakter. U postihnutých 
detí s familiárnym výskytom ochorenia sú recidívy 
častejšie.(6) Genetickú predispozíciu aj s možnou 
reaktiváciou ochorenia podporujú hlavne štúdie 
ázijskej populácie.(12) Rodičia dieťaťa boli upozor-
není na možnosť recidívy ochorenia aj na nutnosť 
kardiologického monitorovania. Po jednom roku je 
lokálny kožný nález bez recidívy a rovnako je paci-
ent v sledovaní kardiológom bez aktivácie prejavov. 

Aj keď etiológia KD nie je celkom jasná, k spúšťa-
čom ochorenia okrem genetickej predispozície 
patrí viac faktorov. Vírusová etiológia koreluje  
s epidemickým výskytom a sezónnosťou KD, ktorá 
je odlišná v rôznych krajinách sveta. Okrem pozitív-
nych nálezov rhinovírusov, chrípky, Epstein-Barro-
vej vírusov, enterálnych vírusov, adenovírusov sú 
zaujímavé nálezy coronavírusov rôznych typov  

v súvislosti s KD, čo zvyčajne korelovalo s kli-
nickou symptomatológiou v predchorobí: kašeľ, 
rhinorhea, bolesti hrdla, bolesti brucha, hnačky, 
bolesti kĺbov, teplota.(13) Žijeme v dobe celosveto-
vej pandémie ochorenia COVID19 spôsobeného 
novým  coronavírusom – SARS-CoV-2. Dnes ešte 
nevieme, aké budú ďalšie nové mutácie nielen co-
rona, ale aj ostatných vírusov a ich klinické prejavy. 
Podstatné je vedieť sa chrániť a ochorenia spoznať 
pri prvých príznakoch.

Diagnostika exantému nejasnej etiológie v detskom 
veku je náročná. Dôležité je hodnotiť anamnestické 
údaje spolu s epidemiologickou anamnézou, ve-
kom dieťaťa, spoznať morfológiu a typ exantému, 
hodnotiť distribúciu kožných aj slizničných preja-
vov spolu s dostupnými laboratórnymi paramet-
rami. V súčasnosti, v dobe migrácie obyvateľstva, 
sa môžu objaviť aj exantémy, ktoré sa doteraz  
u nás nevyskytovali vôbec, ale môžu byť importo-
vanou nákazou. Nie všetky virologické vyšetrenia 
sú súčasťou bežnej praxe, negatívny virologický 
nález v určitej fáze ochorenia nemusí ešte vylúčiť 
ochorenie. Preto aj napriek všetkým moderným 
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apo1 – apolipoproteín har (pomer haptoglobín: apo-a1)
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Kawasakiho choroba je závažným život ohrozujúcim ochorením v útlom detskom 
veku. Ide o systémovú imunologicky mediovanú vaskulitídu pri možnej genetickej 
predispozícii

 etiológia nie je úplne jasná – vírusy, baktérie samostatne alebo ako superantigény 
 dominujúcimi črtami z dermatologického hľadiska je diferencovanie exantému  

a horúčky
 včasná diagnostika je dôležitá pre začatie liečby 
 skorá liečba znižuje riziko postihnutia koronárnych ciev aj rozvoja aneuryziem 
 v diagnostike aj v liečbe je nevyhnutná interdisciplinárna spolupráca pediater- 

dermatológ-infektológ-
-kardiológ

Pre možnosť recidív ochore-
nia je rovnako dôležitý dlho-
dobý monitoring v interdisci-
plinárnej spolupráci.
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Závěr

vyšetrovacím a diagnostickým postupom zostáva 
stále najdôležitejšia anamnéza, vrátane epidemio-
logickej aj cestovateľskej anamnézy a spoznanie 
základnej morfy exantému. Diagnostika ochorenia, 

hodnotenie závažnosti celkového stavu dieťaťa – 
nutnosť hospitalizácie aj návrh adekvátnej liečby 
dieťaťa vyžaduje odborné aj praktické skúsenosti 
lekára.
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VĚDOMOSTNÍ TEST

Metaloproteinázy patří mezi:
a) tuky
b) jednoduché sacharidy
c) komplexní sacharidy
d) enzymy

Vysoké hladiny metaloproteináz hojení ran:
a) zhoršují
b) zlepšují
c) ovlivňují
d) neovlivňují

Obvazy modulující metaloproteinázy 
ovlivňují:
a) rychlost hojení ran
b) bolest v ráně
c) čištění spodiny rány
d) podporují granulaci a epitelizaci

Nejméně příznivou prognózu má 
leiomyosarkom:
a) kožní a podkožní
b) viscerální
c) kožní i viscerální mají stejnou prognózu 
d) v závislosti na velikosti tumoru 

Pro stanovení diagnózy leiomyosarkomu je 
rozhodující:
a) klinický obraz  
b) histologické vyšetření 
c) imunohistochemie 
d) sonografické vyšetření a magnetická rezonance

Leiomyosarkom metastazuje do:
a) kůže a podkoží
b) lymfatických uzlin 
c) plic
d) jater

Pleomorfní leiomyosarkom představuje: 
a) většinu leiomyosarkomů 
b) cca desetinu 
c) 50 % 
d) jde o benigní variantu leiomyosarkomu  

Liposarkom se vyskytuje převážně:
a) u žen 
b) u mužů kolem 50. roku věku  
c) v seniu 
d) na horních končetinách

Kawasakiho choroba je charakterizovaná 
ako:
a) imunulogicky mediovaná vaskulitída
b) postihuje malé deti
c) postihuje len adolescentov
d) pri neliečenej forme 15–25 % postihuje 

koronárne cievy

Pre Kawasakiho chorobu je typické: 
a) neustupujúca teplota viac ako 5 dní a exantém
b) bilaterálna konjunktivitída bez exsudátu
c) jednostranné zväčšenie lymfatických uzlín
d) subfebrility
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CenA ZA nejryChLejšÍ OdPOVěď

mudr. víŠková martina  
nové město na moravě
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VĚDOMOSTNÍ TEST

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. tabulku zašlete 
do 31.5.2020 prostřednictvím elektronic-
kého 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

ceny do soutěže 2020 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VýherCI 
VědOmOSTnÍhO TeSTu 

z čísla 6/2019:

mudr. němečková Helena 
žatec

mudr. janovská eva 
žďár nad sázavou

mudr. vaCHatová simona 
hradec králové

jméno

korespondenční adresa

Telefon

e-mail

správné odpovědi z čísla 6/2019
1 A 2 A,B,C,D 3 A 4 C 5 B,C,D
6 D 7 A 8 A 9 D 10 A

Hodnoceno subjekty s aknózní pletí:*

› Pleť je více vyhlazená 98 %

› Parfemace přípravku je příjemná 99 %

› Pleť není po aplikaci přípravku 
 mastná

98 %

ČISTICÍ
MIKROPEELINGOVÝ
GEL 

EFFACLAR

PRO OBLIČEJ A TĚLO

* Kosmetoklinická studie. 52 subjektů, tolerance 
 hodnocena dermatology. Aplikace 1krát denně  
 po dobu 4 týdnů.
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28. KONGRES EVROPSKÉ AKADEMIE 
DERMATOVENEROLOGIE (EADV) V MADRIDU, 9.–12.10.2019

ettler, k.   klinika nemocí kožních a pohlavních Fn a lF uk hradec králové

OdBOrnÉ POZnATKy
Aktinické stárnutí kůže

Prof. Lim (USA) shrnul klinické příznaky „photoa-
geing“. Poruchy pigmentace spojené s výsevy pih, 
skvrn a lentig, cystické a elastoidní zbytnění (Fa-
vre-Racouchot, cutis  rhomboidalis nuchae, solární 
purpura, poikiloderma na krku, erozivní pustulózní 
dermatitis kštice). UVA záření proniká obyčejným 
sklem také hlouběji do kůže (koria). Zde aktivuje 
transkripční faktor AP-1 a tkáňové metaloproteázy, 
což vede k degradaci dermální matrix. Tyto „solár-
ní jizvy“ jsou pak podkladem vrásek. Také dochází  
k mutacím mitochondriální DNA, zkracují se te-
lomery. Efekt má i viditelné světlo, které zvyšuje 
cyclin D1 a COX2, zvyšuje MMP1 (kolagenázu)  
a MMP9 (gelatinázu). Blízké IR-A mimo produkce 
tepla také zvyšuje MMP1.

Dr. Virósová (UK) vyjmenovala několik teorií (akti-
nického) stárnutí: imunologická deteriorace, tvorba 
reaktivního kyslíku, snížení hormonů, genetické 
faktory, neurologická deteriorace. Dochází k sou-
běhům extrinzitních i intrinzitních faktorů. Na me-
lanocytech dochází k úbytku receptorů pro mela-
nokortin1 (MC1R). Hromadí se mutace také díky 
úbytku reparace DNA.

Dr. Jacobsová (Nizozemí) hodnotila vliv stárnutí 
na kožní bariéru, zejména na TJ (tight junction)  

v horním stratum granulosum. Významně se snižu-
je gradient vápníku, který je u mladých ostrý, což 
má vliv na membránu korneocytů. Snižuje se množ-
ství loricrinu a filaggrinu, roste povrchové pH, klesá 
efektivita povrchových lipidů. Suchá kůže trápí 60 %  
lidí starších 50 let a narůstá každým rokem o 4 %. 
Znamená to zvýšenou permeabilitu léků i infekce  
a sníženou odolnost vůči zranění. Pro správnou 
funkci kožní bariéry se zdají být důležité atomy 
kalcia.

Prof. Gilaberteová (Španělsko) se zabývala stár-
nutím barevné kůže. Rozděluje se do 4 skupin: 
kavkazské, afro-americké, asijské a hispánské.  
U osob s černou kůží poskytuje melanin až 70x vyš-
ší fotoprotekci než u bělochů. U černochů nebývá 
solární elastóza, ale s úbytkem melaninu ve stáří 
narůstá možnost poškození (důležitá je také expre-
se MC1R). Dalšími faktory podporujícími stárnutí 
jsou kouření, alkohol (více u žen) a spad prachu.  
K posuzování změn se využívá kolorimetrie. Na zá-
věr uvedla dvě rady: úsměv činí o dva roky mlad-
ším, a u žen mužský typ tetováže omlazuje.

Prof. Picardo (Itálie) řešil úlohu antioxidantů. Vět-
šinou není stanoveno které, kolik, jak dlouho uží-
vat, ani jejich bezpečnost. Lépe se jeví kombinace 
antioxidantů s různým místem působení (např. vi-
tamin E regeneruje lipidy membrán) – vhodná je 
kombinace vitaminu E+C+glutathionreduktáza. 

Podzimní kongres eaDV se konal v kongresovém centru ifema v madridu. odborné jednání probíhalo 
paralelně v 15 sálech, rozdělené vždy na dvě po sobě jdoucí sympozia v každém sále dopoledne a od-
poledne. V polední pauze zazněly pokaždé dvě plenární přednášky, kvečeru pak ve většině sálů probíhala 
farmaceutická sympozia, která však nebyla uváděna v oficiálním programu eaDV kongresu.
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28. KONGRES EVROPSKÉ AKADEMIE DERMATOVENEROLOGIE 
(EADV) V MADRIDU, 9.–12.10.2019

O
b

r. 
1

kongresové centrum v madridu

Je potřeba mít na paměti, že různé populace kož-
ních buněk přispívají ke stárnutí různě. Přidávání 
antioxidantů do sunscreenů podle něj nemá patřič-
ný biologický efekt, protože nepenetrují do kůže. 
Lokálně podávané antioxidanty jsou také labilní 
(oxidují se), esterifikované vitaminy C a E jsou 
sice stabilní, ale neúčinné. Podmínkou účinnosti je 
vstřebání do kůže. Z tohoto pohledu jsou efektiv-
nější vnitřně podané antioxidanty, které se ale krev-
ním proudem musí dostat na místo působení, tedy 
do kůže. Uvedl také několik příkladů dávkování: 
vitamin C (2 g/den) + vitamin E (1000 IU/den) po 
8 dní, karotenoidy (60–90 mg/den po 6 týdnů), po-
lypodium leukotomus (480 mg/den po 3 měsíce). 
Polyfenoly jsou obsaženy v řadě dalších rostlin. 
Na druhou stranu excesivní používání těchto látek 
může být hazardní. Důležitá pro rychlost stárnutí 
kůže je schopnost syntézy melaninu – zachování 
MC1R a sekrece αMSH.

Prof. Taieb (Francie) představil šedivění jako 
nejzřetelnější klinický projev stárnutí. K úbytku 
pigmentu a zeslabení vlasu dochází již u něko-
ho od 20 let věku s velkými variacemi (6–23 % 
osob má v 50 letech 50 % šedin). Šedivění je 
častější u bělochů – u žen probíhá difúzně, kdežto  
u mužů okcipitálně a temporálně. „Bulge“ (zúžená 

část zhruba uprostřed vlasového foliklu) obsahuje 
kmenové buňky – nejen prekurzory keratinocytů, 
ale také melanocytů, které pak migrují do bulbární 
oblasti a zodpovídají za pigmentaci vlasů. Ve stáří 

inzerce

Účinné řešení 
problémů 
při Pityriasis 
versicolor

www.mediket.cz    •    www.vitella.cz

&
Mediket 

Versi
Mycí gel pro kůži 

s Pityriasis versicolor

Vitella
Versi

Gel pro kůži
s Pityriasis versicolor



klesá podíl vlasů v anagenní fázi. Na myších mo-
delech se ukazuje snížení Bcl2. Dále bylo zjištěno 
z genetické analýzy, že IFR4 (interferon regulatory 
factor 4) je spojen s šedivěním (z praxe doloženo, 
že zvýšená odpověď na leukemie IFN I. typu vede  
k šedivění). Léčba Brentuximabem (antiCD30) po 
8 měsících vedla k repigmentaci již šedivých vla-
sů. Imatinib (Glyvec®) působí odlišně na folikulární  
a nefolikulární melanocyty. Nefolikulární mela- 

nocyty reagují na UV fototerapii lépe. Melanocy-
ty se mohou vyskytnout i na jiných místech než  
v kůži – v oku, uchu, CNS, srdci a v plíci. Melanino-
vé prekurzory (L-DOPA) mají také protektivní efekt 
na presbyakuzii.

Fotoprotekce
Prof. Lemboová (Itálie) informovala o účin-
cích viditelného a infračerveného záření. Do kůže 

O
b

r. 
3

Firemní expozice

O
b

r. 
2

nádvoří kongresoveho centra v madridu
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EADV kongres opět splnil příznivá očekávání – přinesl řadu přehledných i cíleně za-
měřených přednášek pokrývajících celé spektrum oboru. Umožnil pečlivým výběrem 
přednášejících zapojení nej-
renomovanějších odborníků 
v daném podoboru i citlivou 
reprezentaci různých derma-
tologických škol.

Doc. MUDr. Karel ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních 
LF UK a FNHK
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
ettler@fnhk.cz 

Závěr

pronikají hlouběji než UV záření, může tak dojít  
k více interakcím. Z umělých zdrojů jmenovala 
PDT, lasery, také léčbu novorozenecké hyperbili-
rubinémie. Mohou vyvolat erytém díky vasodila-
taci. Viditelné světlo produkuje 37 % kyslíkatých 
radikálů (67 % UV), které přispívají k aktinickému 
stárnutí, ale nevytváří thyminové dimery. Hlavními 
chromofóry jsou hemoglobin, porfyriny a bilirubin. 
Viditelné světlo také vytváří časnou pigmentač-
ní (i krátce perzistující) odpověď, zatímco dlou- 
hodobou pigmentaci provokují jen kratší vlnové dél-
ky (pro stimulaci pigmentace je klíčová látka OPN3).

Prof. Young (UK) vycházel z předpokladu, že  
u fototypu II 1MED = 3SED a u fototypu IV 1MED 
= 6SED. Aktinické stárnutí je charakteristické ze-
jména změnou aktivity MMP (matrixových meta-
loproteáz), expresí genů a proteinů. Prevenci lze 
navodit zejména aplikací dostatečného množství 

sunscreenů (při aplikaci SPF 50+ v množství 0,75 
mg/cm2 se dosahuje pouze SPF 20).

Prof. Gonzales (Španělsko) upozornil, že sunscree-
ny jsou primární prevencí, ale je potřeba také posílit 
reparační děje po poškození kožních buněk. Samot-
né vitaminy zpravidla tento účinek nemají, doporu-
čuje používat „chytré“ mixtury, které lze aplikovat 
dlouhodoběji p. o. K doporučovaným látkám patří vi-
tamin D, nikotinamid (po 1 roce užívání dokáže snížit 
výskyt basaliomů a spinaliomů). Fotoreparační látky 
lze rozdělit na nebotanické (Idefenon, ω3 polynena-
sycené mastné kyseliny, probiotika, melanotan I a II) 
a botanické [flavonoidy, extrakt z brokolice (sulforo-
fan), extrakt z rajčat (lykopeny), kakaové boby (čo-
koláda)]. Nejvíce studií bylo provedeno s extraktem 
z Polypodium leucotomos, který snižuje množství 
UV-indukovaných mutací, brání depleci Langerhan-
sových buněk, má vliv i na kyselinu urokanovou.

O
b

r. 
4 Flamenco

O
b

r. 
5

symbol kongresu
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 12.9.2019 v Praze

přítomni: prof. arenberger, doc. arenbergerová, as. benáková, prim. drlík, prim. duchková,  
doc. ettler, dr. komrsová, doc. kuklová, doc. pánková, dr. pásková, prof. resl,  
prim. selerová, prof. štork

omluveni: dr. polášková
hosté: prim. hoffmann
místo: knihovna dermatovenerologické kliniky VFn a 1. lF uk, karlovo nám., praha 2
čas: 10.00–13.00 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Výsledky voleb do Výboru ČDS ČLS JEP  
pro r. 2019 – 2023 (prim. Hoffmann)
 Volební komise ve složení prim. Hoffmann 

(předseda), Dr. Fialová, Dr. Třeštík provedla vy-
hodnocení 468 došlých hlasovacích lístků 
(54,6 % navrácených), z toho bylo 9 lístků vy-
řazeno jako neplatných (překročen povolený 
počet zaškrtnutých). Za členy výboru (11) byli 
zvoleni tito členové: prof. Arenberger, as. Bená-
ková, prim. Drlík, prim. Duchková, doc. Ettler, 
Dr. Komrsová, doc. Pánková, Dr. Pásková,  
prof. Resl, prim. Selerová, prof. Štork; za členy 
revizní komise (3): doc. Arenbergerová, doc. Ku- 
klová, Dr. Polášková. Po oznámení výsledků 
pak členové výboru a revizní komise provedli 
tajné volby funkcionářů výboru: předsedou byl 
zvolen prof. Arenberger, místopředsedou doc. 
Ettler, vědeckým sekretářem prim. Benáková, 
pokladníkem prim. Drlík, předsedkyní revizní 
komise doc. Kuklová. 

 Výbor ČDS děkuje členům volební komise za 
pečlivou práci a členům ČDS za aktivní účast 
ve volbách.

B) Kontrola zápisu ze schůze výboru ČdS 
konané 6.6.2019 

 Rozeslán e-mailem, připomínkován, opraven  
a schválen.

C) nově projednáno:

1. Zasedání SOr (Specializační  
oborové rady) v dermatovenerologii  
dne 28.8.2019 v hradci Králové

 Hlavním předmětem zasedání SOR bylo vy-
tvoření otázek ke „zkoušce po kmeni“: bylo 
vytvořeno 30 otázek (referuje prof. Štork).  
Teoretická část kmene tvoří 80 hodin. Z toho 40 
hodin tvoří nedermatologické kurzy. Náš obor 
proto musel pokrýt dalších 40 hodin dermato-
venerologickou tématikou. Proto je nyní nutnou 
součástí přípravy 40hodinový kurz v dermato-
venerologii, který bude pořádat vždy pracovi-
ště, kde se bude konat příští atestace – bude 
společný pro všechna pracoviště (kurz musí 
být akreditovaný na MZ ČR. Zkouška po kmeni 
bude provedena vždy pro uchazeče zapsané  
v regionu konkrétní LF na regionálním praco-
višti regionální komisí (byli navrženi zkoušející  
z pracoviště).

2. Zhodnocení kongresu ČdS-SdVS 
v Olomouci 6.–8.6.2019

 Kongres proběhl úspěšně a skončil v pozitivní 
finanční bilanci.

3. nezisková organizace LOOnO
 Žádá o záštitu ČDS nad kampaní „Dole dob-

rý“. Výbor ČDS požádá Dr. Vackovou a Dr. 
Čermákovou z této organizace o podrobnější 
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informace o této aktivitě a poté se po projedná-
ní vyjádří.

 4. SAd – spolupráce s ČdS
 Doc. Ettler informuje o aktivitách výboru SAD 

směřujících k navýšení finančního ohodno-
cení oboru, o spolupráci s OAKS Consulting  
s. r. o. Dne 18.7.2019 proběhla schůzka vedení 
SADu, OAKS Consulting s. r. o. a prof. Arenber-
gera (ČDS). Předmětem byla těsná spolupráce 
při prosazování vyšší minutové režie, ohodno-
cení lékařských výkonů v oboru, kritéria pro 
Centra biologické léčby, analýza dat z reálné 
praxe a účast na dohodovacích řízeních.

 VZP však již dříve zveřejnila, jaké podmínky 
musí pracoviště, které se uchází o statut centra 
se zvláštní smlouvou, splňovat:

 součet úvazků lékařů se specializovanou způ-
sobilostí (L3) alespoň 0,5 úvazku

 místnost pro podávání infuzí
 léky a vybavení pro zvládnutí případné anafy-

laktické reakce pacienta
 zkušenosti s biologickou léčbou
 doporučení ČDS ČLS JEP
 připravenost k předávání dat do registru Bio-

rep, který vytvořila odborná společnost
 5. minutová režie
 Prim. Duchková vyzývá k nové revokaci vedou-

cí ke zvýšení minutové režie. Výbor ČDS opa-
kovaně podává návrhy na kompetentní orgány 
(MZ ČR, atd.).

 Ing. Fridrich (Sdružení ZP) a Mgr. Vojtěch (mi-
nistr zdrav.) odpovídají: opakovaně zamítnutí 
zvýšení minutové režie (např. ambulance prý 
musí být vybavena zákrokovým sálkem), pro-
tože úhradová vyhláška od 1.1.2020 je již uza-
vřena, jednání budou pokračovat (referuje prof. 
Arenberger).

 Výbor ČDS bude i nadále kontaktovat MZ k pro-
sazení lepšího ohodnocení minutové režie pro 
dermatovenerologii.

 6. Psychodermatologická sekce ČdS
 Doc. Pánková referuje o spolupráci s Psycho-

somatickou sekcí Psychiatrické společnosti 

ČLS JEP. Výbor ČDS další odbornou spolupráci 
rozhodně podporuje.

 7. Čestné členství ČdS
 Výbor ČDS navrhuje na udělení čestného člen-

ství prim. Bučkovou za dlouholetou práci ve 
výboru ČDS i v její dětské sekci.

8. 100 let časopisu Čs. dermatologie
 U příležitosti výročí bude uspořádána konferen-

ce v Praze dne 26.3.2020. V odborné náplni 
by se měly objevit zejména přednášky týkající 
se historie dermatovenerologické diagnostiky  
a léčby.

9. návrhy registračních listů  
SZV k připomínkám

 MZ vyzývá odborné společnosti k urychlené 
kontrole stávajících registr. listů Sazebníku 
zdravotních výkonů a připomínkám do kon-
ce 11/2019. Také informuje o změně statutu 
a jednacího řádu pracovní skupiny k SZV. Ta 
dává prostor k ev. návrhu navýšení ohodnocení 
některých výkonů. Aktuální znění je na webu 
MZ ČR. Zatím byl podán návrh na aktualizaci 
extrakorporální fotoferézy.

10. Zdravotní pojišťovna 205
 ZP 205 žádá o projednání možnosti proplá-

cení výkonů 44253 a 44251 (lymfologie) 
jako samostatně vykazovaných. Problemati-
kou se zabývali prof. Resl a prim. Pavlasová 
(Třebíč).

11. rituximab v dermatologii
 Dr. Malo (Roche) žádá o distribuci edukačních 

materiálů k indikaci rituximabu (Mabthery)  
v léčbě pemfigu – je nově registrován. Informa-
ce bude vystavena v aktualitách na webu ČDS 
(www.derm.cz).

12. Vismodegib v dermatologii
 Dr. Moravec (Roche) požádal výbor ČDS ČLS 

JEP k projednání žádosti na SÚKL o stanove-
ní výše a podmínek dočasné úhrady příprav-
ku ERIVEDGE (vismodegib) v léčbě lokálně 
progredujícího a metastazujícího bazaliomu. 
Výbor ČDS tuto staronovou žádost bere na vě-
domí a na SÚKL posílá podpůrné stanovisko.
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13. Přístrojová podpora při ošetřování  
kožních lézí (výkon 06635) 

 Ing. Knop (AHC a. s.) žádá o vyjádření/pod-
poru úhrady výkonu 06635 v odbornosti 913 
nebo 004 (jedná se o ošetřování kožních lézí 
např. biolampou). Výbor ČDS zašle původní 
verzi vyjádření k používání biolampy. K této 
problematice by se však také měly vyjádřit au-
torské odborné společnosti.

14. Kompetence lékaře po „Zkoušce  
po kmeni“

 Akreditační komise projednala. Mezitím však 
vyšla vyhl. č. 280/2018 MZ, kde je seznam po-
volených úkonů lékaře po promoci – obsahuje 
řadu běžných lékařských výkonů. Prof. Aren-
berger upřesnil v dopise náměstkovi MZ prof. 
Prymulovi. AK navrhuje rozšířený seznam, kte-
rý bude součástí nové vyhlášky.

15. Léková agenda (dr. Benáková)
 BEREME NA VěDOMÍ
 1. bereme na vědomí – dermatolog nepreskri-

buje nebo se jedná o změny v nedermatologic-
kých indikacích:

 p.o. itrakonazol soluce, Cresemba  (isavukona-
zol), Xeljanz (tofacitinib), Revlimid (lenali-
domid), Humira (adalimumab), Tecfidera (di-
metyl fumarát), Roactemra (tocilizumab), Cim-
zia (certolizumab pegol) Benepali (biosimilární 
etanercept ), Simponi (golimumab), filgrastimy 
(peg- a lipegfilgrastin), Aubagio (teruflunomid), 
Ocrevus (ocrelizumab)  Esbriet (pirfenidon)

 Hyrimoz, Hulio, Amgevita  (biosimilární adali-
mumaby) – Dermatologická indikace – psoriá-
za a její znění zůstává beze změn, doporučuje-
me doplnění apremilastu v rámci sjednocení 
formulace jako u všech anti TNF biologik „… 
kde nelze použít dva z následujících způsobů 
konvenční systémové léčby: acitretin, metho-
trexát, cyklosporin, apremilast nebo fototera-
pii….“)

 BEZ PŘIPOMÍNEK
 Methotrexát tbl. fy Orion, Zessly (biosimilární 

infliximab),

 Diflucan (flukonazol) – 1. HZ: snížení úhrady  
a zpřesněná formulace indikačních kriterií E/
GYN, DER, INF, HEM, ONK, J10, PNEP: Perorál-
ní flukonazol předepisuje: 1. gynekolog pro 
krátkodobou léčbu na základě kultivačního 
nebo mikroskopického vyšetření u vaginální 
mykózy nereagující na lokálně aplikovaná anti-
mykotika a při recidivě vaginálních mykóz.  
2. dermatolog a pneumolog pro krátkodobou 
léčbu na základě kultivačního nebo mikrosko-
pického vyšetření u vybraných kožních a sliz-
ničních mykóz 3. infekcionista, hematolog, 
onkolog, specialista pracující na transplantač-
ních jednotkách, dermatolog nebo pneumolog 
pro vícedenní léčbu na základě kultiva- 
čního nebo mikroskopického vyšetření u sy- 
stémových mykóz u imunokompromitovaných 
pacientů, těžké formy slizničních a kožních, 
včetně nehtových mykóz vyvolaných kandida-
mi nebo dermatofyty. Profylakticky u imuno-
kompromitovaných pacientů nebo u pacientů 
před provedením transplantace.

 SOUHLASÍME
 Iruxol, ung.: souhlasíme se stanoviskem 

SÚKLu, tedy s uvolněním preskripce pro PL, 
resp. bez podmínek úhrady a indikace dle SPC.

 Epitest: epikutání testy fa Smart Practice, Dán-
sko – žádost o stanovení výše a podmínek 
úhrady: SÚKL nepřiznává předmětnému pří-
pravku úhradu ze ZP. Obsahují totiž jen 18 aler-
genů ze standardní evropské sady, resp. chybí 
12 alergenů.

 Ialugen plus (sulfadiazin stříbrný, kombinace) 
– souhlasíme s stanoviskem SÚKLu, tedy neu-
volnit preskripci pro PL. PL mají možnost léčit 
tímto preparátem již nyní na základě delegování 
preskripce od dermatologa/chirurga. Proto je  
v indikačním omezení symbol L a ne E. Tj. zahá-
jení léčby u dermatologa nebo chirurga a pokra-
čování v léčbě s delegováním preskripce u PL. 
(V nutných případech, kde není možné čekat na 
vyšetření u specialisty, lze technicky delegování 
provést event. i na základě osobní konsultace PL 
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se specialistou při poskytnutí potřebných ana-
mnestických údajů a fotodokumentace rány).

 p.o. itrakonazol tobolky a p.o. terbinafin – NHZ:
 PL s předjednaným souhlasem s úhradou od 

SZP žádají o uvolnění preskripce.
 Ztotožňujeme se s návrhem SÚKLu neuvolnit 

preskripci celkových antimykotik pro PL – z po- 
hledu zachování účinnosti, bezpečnosti a far-
makoterapeutické účelnosti.  Preskripční limi-
tace „L“ umožňovala a nadále umožňuje prak-
tickým lékařům, kteří chtějí svého pacienta 
léčit celkovými antimykotiky, využít možnost 
delegovatelnosti preskripce od dermatologa 
(v praxi situace zahájení léčby u dermatologa, 
pokračování praktickým lékařem). Navíc dle 
Doporučených postupů pro praktické lékaře  
k léčbě kožních mykóz a onychomykóz může 
praktický lékař zahajovat léčbu jen v nekom-
plikovaných případech, kdy diagnostika je 
jednoznačná a je dostačující léčba lokálními 
přípravky; ve všech ostatních případech léčbu 
zahajuje dermatolog. Následná udržovací, 
resp. profylaktická léčba již může dle rozhod-
nutí dermatologa být převedena k praktické-
mu lékaři.

 NESOUHLASÍME
 Lokální kortikoidy RS 32/2 silné a velmi silné

 Praktici (SPL/SVL) s předjednaným souhla-
sem s úhradou od Svazu zdravotních pojiš-
toven žádali o uvolnění preskripce i silných 
kortikoidů. Na minulém výboru jsme již za-
mítli, na což SPL a SVL reagovali ostrým do-
pisem. Vzhledem k náročnosti problematiky 
byla podrobná formulace textu stanoviska  
i se zdůvodněním a dále i podrobná reakce na 
tento dopis zpracovávány následně a po vnitř-
ním připomínkování členy výboru odeslány 
na SÚKL. Celý text z důvodu rozsáhlosti do 
zápisu neuvádíme, vyjímáme stěžejní: „Dů-
vody jsou primárně odborné, medicínské se 
záměrem prospěchu pro pacienta ve smyslu 
účinnosti a bezpečnosti této léčby. Z důvodů 
umožnění poskytovat účinnou, bezpečnou 

a komplexní léčbu chronických dermatóz  
i u PL letos výbor ČDS odsouhlasil uvolně-
ní preskripce lokálních imunomodulátorů, 
čili PL mají nyní rozšířené možnosti i o tuto 
léčbu. A pokud jsou skutečně indikovány 
silné kortikoidy, mohou PL velmi dobře pro 
své pacienty využívat stávající možnosti: de-
legování preskripce na PL po vyšetření pa-
cienta dermatologem, technicky event. i po 
konsultaci PL s dermatologem. Právě proto 
mají tyto léky jen limitaci kategorie „L“, aby 
je bylo možno delegovat. Dalším důvodem 
zamítnutí je účelnost (cost/risk/benefit) nejen 
zmiňované farmakoterapie, ale obecně celé-
ho managementu léčby u pacientů, u kterých 
jsou silné kortikoidy indikovány. Kompetence  
a rozsah dermatologické léčby u praktického 
lékaře se od léčby u dermatologa pochopi-
telně liší.“

 Písemnou reakci ze SÚKLu či od SPL/SVL 
jsme zatím neobdrželi, prof. Arenberger ale 
informuje, že byl v této věci kontaktován  
a má se konat setkání organizované VZP  
a SÚKLem.

16. noví členové a změny členství
 Dr. Žigavá (Mladá Boleslav), p. Fešar (Praha 4), 

Dr. Chytilová (Jihlava), Dr. Kovalčíková (Pra- 
ha 4), Dr. Ondruchová (Karviná-Hranice – Os-
trava-Poruba), Dr. Benešová (Olomouc – Tře-
bíč), Dr. Broulíková (Náměšť n/Oslavou – Tře-
bíč), Dr. Michálková (Brno – Třebíč), Dr. Kreis- 
slová (Chomutov).

 Změny:
 Dr. Palla (Olomouc), Dr. Gkalpakioti (Kameni-

ce), Dr. Rosolová (České Budějovice), Dr. Do-
bešová (Biolková, Ostrava), Dr. Neubauerová 
(Praha 4), Dr. Maliňaková (Zlín), Dr. Konrád 
(Černošice), Dr. Szakos Krausová (Nezvěstice-
-Plzeň), Dr. Matzenauer (Olomouc), Dr. Strán-
ský (Třebušice)

 Nefunkční adresy:
 Dr. Forgáčová (Brno-FNUSA), Dr. Vrzálová (Da-

čice)
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 Snížení příspěvku (pouze ČLS):
 Dr. Černínová (Ostrava), Dr. Autratová (Brno), 

Dr. Asterová (Praha 2), Dr. Stoklásková (Frý-
dek-Místek), Dr. Holecová (Praha 8), Dr. Krab-
cová (Praha 4)

 Zrušení členství:
 Paní Pajmová (Praha 9), Dr. Tomášová (Pra- 

ha 10), Dr. Salloumová (Prostějov), Dr. Pe-
trovská (Praha 5), Dr. Lobotková (nemáme ji  
v evidenci), prim. Trejbal Adamcová (Lidice), 
Dr. Dvořáková (Tábor)

17. různé
a) Odborné akce

 Doc. Ettler vyzývá potenciální pořadatele od-
borných dermatovenerologických akcí, aby 
nahlásili potřebné údaje pro sestavení kalendá-
ře na r. 2020 na ettler@fnhk.cz (termín, název, 
místo, délka trvání, pořadatel, garant, kontakt).

 Dermatologický update 10.2.2020 (pondělí)

 Seminář ke 100. výročí založení časopisu Čes-
ko-Slovenská dermatologie 26.3.2020 (čtvrtek)

 Pražský kazuistický seminář 15.4.2020 (Vino-
hrady)

b) Medical Tribune – Derma News
 Jedním z témat tohoto čísla je údajný konku-

renční boj mezi některými kožními klinikami.
 Prof. Arenberger uvede záležitost na pravou 

míru.
c) Centrum pro biologickou léčbu v dermatolo-

gii v NMSKB (Praha 1)
 MUDr. Jorga Fialová podala žádost o potvrzení 

odborné způsobilosti ke zřízení Centra pro bio-
logickou léčbu v dermatologii v Nemocnici Mi-
losrdných sester Sv. Karla Boromejského  
v Praze 1. Výbor souhlasí.

18.Příští schůze výboru ČdS: 
28.11.2019 v 10.00 h, 6.2.2020 v 10.00 h v Praze

Zapsal: doc. Ettler

Zápis ze schůze výboru ČDS dne 28.11.2019 v Praze

přítomni: prof. arenberger, dr. benáková, prim. drlík, prim. duchková, doc. ettler, dr. komrsová, 
doc. kuklová, doc. pánková, dr. pásková, dr. polášková, prim. selerová, prof. štork

omluveni: prof. resl, doc. arenbergerová
hosté: rndr. kratochvíl
místo: knihovna dermatovenerologické kliniky VFn a 1. lF uk, karlovo nám., praha 2
čas: 10.00–12.30 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 
12.9.2019 – rozeslán e-mailem, připomínkován, 
opraven a schválen.

B) nově projednáno:

1. Konference ke 100. výročí časopisu  

Čs. dermatologie 26.3.2020  
v rezidenci primátora v Praze 1

 Celodenní program byl již sestaven, bude vy-
staven na webu ČDS.

2. dermatologický update 10.2.2020  
v kongresovém centru Cubex Praha

 Náplň konference se nyní tvoří. Bude zaměřena 
na diagnostické a léčebné novinky v oboru.
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3. možné zvýšení ohodnocení práce  
dermatologa

 Prim. Duchková referuje o současném stavu: 
minutová režie nebyla navýšena. Prof. Aren-
berger připomíná, že na letošní každoroční tlak 
výboru ČDS na její zvýšení přišlo oficiální za-
mítavé stanovisko Ministerstva zdravotnictví. 
Na argumentaci potřebujeme konkrétní data  
z terénu, která získáme dotazníkovým šetřením 
na Dermatologickém update. Prim Duchková 
doplňuje, že stávající navýšení je díky bonifika-
ci bodu přesunem pracovní doby do časné či 
pozdní denní doby, dodáním diplomu kontinu-
álního vzdělávání od ČLK a zavedením objed-
nacího systému.

4. epikutánní testy – stanovisko SÚKL
 Dr. Kratochvíl (s výhradním zastoupením Che-

motechuique Diagnostics AB v ČR, www.epi-
testy.cz) informuje o zahájení správního řízení 
SÚKLu o stažení výrobku z trhu na základě 
změny stanoviska, že epi-alergeny již nejsou 
zdravotnickými prostředky. Odvolací lhůta vůči 
tomuto rozhodnutí již uplynula (z objektivních 
důvodů). Dr. Kratochvíl žádá o řešení situace, 
která znamená absenci alergenů epi-testů.

 Dne 21.11.2019 bylo zahájeno nové správní 
řízení o určení zdravotnického prostředku s od-
volací lhůtou 15 dní.

 Dr. Kratochvíl předkládá návrh odvolání proti to-
muto rozhodnutí a žádá výbor ČDS o podporu. 
Výbor ČDS projednal tuto situaci a zaujal stano-
visko: epi-testy (alergeny) jsou zdravotnickým 
prostředkem (viz zdůvodnění Dr. Kratochvíla). 
Výbor ČDS zároveň žádá SÚKL o urychlené ře-
šení situace, která znamená nemožnost zjištění 
kontaktní přecitlivělosti a řešení pracovně-práv-
ních procesů při posuzování kožních chorob z 
povolání. Dopis dopracovala během jednání Dr. 
Benáková. Výbor ČDS nevidí důvod k revizi pů-
vodního stanoviska SÚKLu z r. 2015.

5. BeBridge a.s.
 Doc. Ettler referuje o nové síti distribučních 

lékáren s komplexní službou dodávek léčiv do 

kteréhokoli zdravotnického zařízení v ČR. Vý-
bor ČDS takovou službu vítá, doporučuje však 
předložení právního stanoviska k vydávání léků 
v ordinacích, ev. stanovisko České lékárnické 
komory k takové činnosti.

6. Centra biologické léčby
 Prof. Arenberger informuje o vstřícném postoji 

VZP k nasmlouvání nových center biologické 
léčby (tzn. i soukromým zařízením). Prof. Aren-
berger dále informuje, že se mu po opakova-
ných jednáních podařilo dosáhnout navýšení 
finančních prostředků pro bio-centra v derma-
tologii ve skupině PSO na r. 2020 téměř o 22 % 
oproti referenčnímu období v situaci, kdy 
shodné protizánětlivé léky v jiných indikacích 
navýšeny nebyly.

 Dr. Zelenková (Praha) zažádala výbor ČDS  
o vyjádření k centru biologické léčby na jejím 
pracovišti. Výbor ČDS její žádost projednal  
a podporuje.

7. metodický pokyn k hIV/AIdS
 Byl připomínkován členy výboru ČDS a členy 

Venerologické sekce ČDS a dne 19.11.2019 
odeslán na MZ ČR.

8. Členství v mezinárodních  
organizacích v r. 2020

 Výbor ČDS projednal a schválil pokračování 
členství v UEMS, ILDS a EADV a doporučil 
včasné zaplacení členských poplatků.

9. Faktura za web ČdS
 Výbor ČDS schválil proplacení faktury ve výši 

10 980 Kč za vedení webu (www.derm.cz) 
ve 2. pol. roku 2019. Zároveň pověřil doc. Ettle-
ra prozkoumáváním možností, jak web graficky 
vylepšit a obsahově průběžně aktualizovat.

10. Paruky
 Prof. Jedličková se dotazuje na možnost 

úhrady paruk (která byla k 1.8.2019 z neon-
kologické indikace zrušena). Výbor ČDS do-
poručuje zkusit zkontaktovat právní odd. ČLK  
s dotazem na existenci nějaké zákonné výjim-
ky u těchto prostředků, např. jako je u léků 
§16.
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11. Sekretářky výboru ČdS
 Výbor ČDS schválil na r. 2020 za sekretářky 

paní Janu Čížkovou včetně odměny za rok 
2019 (předseda) a paní Olgu Sitařovou (mís-
topředseda).

12. noví členové
 Dr. Pinková (Brno – obnovení), Dr. Motyková 

(Hradčany – Přerov), Dr. Macasová (Čestlice-
-České Budějovice), Dr. Bartošová (Turnov)

 Změny adresy: Dr. Vološčuková (Praha 8 – Bu-
lovka), Dr. Filkuková (Třebíč)

 Zrušení členství: Dr. Macková (Mladá Bole-
slav)

13. Léková agenda (dr. Benáková)
 BEREME NA VěDOMÍ
 Humira (adalimumab) – 1. HZ: nová indikace 

uveitida u dospělých (ČPS následně připomín-
kuje nezařazení uveitid u dětí).

 Mepact (mifamurtid) – 3. HZ: orphan drug na 
osteosarkom. SÚKL přiznal úhrady, pojišťovny 
protestují.

 BEZ PŘIPOMÍNEK
 Aldara (imiquimod) – 2. HZ: rozšíření úhrady 

na aktinické keratózy – specifikace: E/DER
 P: Imiquimod je hrazen: 1) při léčbě superfi-

ciálního vícečetného bazocelulárního karcino-
mu v další linii po vyčerpání léčebných mož-
ností jinými dostupnými léčivými přípravky 
nebo postupy nebo v situaci, kdy tyto léčivé 
prostředky nebo postupy nelze vzhledem  
k lokalizaci léčené léze použít. 2) pacientům 
se 4–8 viditelnými lézemi nehyperkeratotické, 
nehypertrofické aktinické keratózy na ploše 
menší nebo rovno 25 cm2 na obličeji nebo 
vlasové pokožce, kteří v minulosti prodělali 
léčbu kryoterapií a dosáhli věku 18 let. Hod-
nocení úspěšnosti terapie se provádí přibližně 
za 8 týdnů po léčbě. Pokud kontrolní vyšetření 
prokáže, že bylo dosaženo pouze částečné 
odpovědi (vyléčení 75 % nebo více solárních 
keratózních lézí zaznamenaných při počáteč-
ním vyšetření), ošetřené místo bude znovu 
pečlivě vyšetřeno a zvážena nová léčba.  

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění 
jsou hrazeny maximálně dva cykly. Imiquimod 
není hrazen z veřejných prostředků při léčbě 
zevních genitálních a perianálních vegetací 
(condylomata acuminata), kožních bradavic 
nebo jiných dermatóz a dalších kožních one-
mocnění.

 Humira (adalimumab)– 3.HZ: rozšíření úhrady 
na středně těžké formy RA a m. Crohn. Derma-
tologie se týká rozšíření věkové hranice u léčby 
aktivní středně těžké až velmi těžké formy hid-
radenitis suppurativa (akné inversa) i na ado-
lescenty, resp. od 12 let věku.

 Ialugen (sulfadiazin stříbrný + hyaluronová) 
– FHZ: rozšíření preskripce pro praktiky

 P: přípravek je hrazen po předepsání dermato-
logem nebo chirurgem, případně lékařem jiné 
odbornosti. Lékař jiné odbornosti předepisuje 
přípravek k úhradě až po prvotním ošetření in-
fikovaných kožních lézí sulfadiazinem stříbr-

inzerce

NOVINKA  od

ÚČINNÉ LÁTKY
• Ichthyol® Pale
• Dermosoft® Decalact

Mediket 
Ictafoam
nejúčinnější jemná mycí 
pěna s bílým ichthyolem, 
určená pro péči o kůži lidí 
se seboreou

či jinými kožními problémy projevujícími se 
svěděním a podrážděním. Přípravek je vhodný 
pro kůži těla, hlavy i obličeje.

www.mediket.cz
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Došlo po uzávěrce: aktuální informace  
o termínech konání odborných akcí,  

seminářů, konferencí a kongresů  
v roce 2020 sledujte na stránkách  

www.derm.cz/odborne-akce

ným provedeným dermatologem nebo chirur- 
gem, které je zaznamenáno ve zdravotnické 
dokumentaci pacienta.

 SOUHLASÍME
 Iruxol mono – FHZ: SÚKL zrušil preskripční 

omezení a úhrada je nyní „bez podmínek úhra-
dy“.

 PŘIPOMÍNKY
 Středně silné až silné kortikoidy 33/2 – FHZ: 

požadavek praktiků na uvolnění preskripce 
naše OS s podrobnou argumentací původně 
zamítla (viz záznamy z předchozích výborů).  
I přes náš nesouhlas byl tlak SPL, SZP a MZ ČR 
velký, že se následně řešilo na MZ ČR při se-
zvané schůzce (prof. Arenberger a SÚKL se 
stanovisky  SZP, SPL, SVL a VZP). Vzniklý 
„kompromisní“ návrh se podařilo nakonec for-
mulovat pro PL přísněji než stávající stav. Zá-
stupci PL následně nesouhlasí.

 V této FHZ je preskripční omezení (viz níže) for-
mulováno tak, že preskripce by byla možná 
dokonce pro všechny odbornosti, nejen pro 
praktiky. L/DER P: Přípravek je hrazen po pře-
depsání dermatologem nebo lékařem jiné od-
bornosti po konzultaci s dermatologem, kdy 
závěr musí být zaznamenán do zdravotnické 
dokumentace pacienta.

 Navrhujeme tedy znění  L/DER P: Přípravek je 
hrazen po předepsání dermatologem nebo lé-
kařem odbornosti  PL, PED, ALG po vyšetření 
dermatologem, kdy závěr musí být zazname-
nán do zdravotnické dokumentace pacienta.

 JINÉ
 Neotigason – výbor ČDS ČLS JEP, z.s., obdržel 

v říjnu 2019 cestou prof. Švihovce informaci 
SÚKLu, že (obdobně jako u p.o. isotretinoinu)  
i u acitretinu je k dispozici „Program prevence 
těhotenství a expozice plodu“. Cílem je infor-
movat o riziku teratogenity a realizovat opatření 
k jeho minimalizaci. Hlavním faktem je, že fer-
tilní ženy nesmí po dobu léčby a 3 roky po 
ukončení léčby otěhotnět; nesmí obdržet krevní 
transfuzi od dárce léčeného acitretinem 

(včetně 3 let po ukončení léčby dárce). Infor-
maci v plném znění tak, jak jsme ji obdrželi, 
jsme umístili do rubriky Aktuality na webovou 
stránku ČDS ČLS JEP, z.s. Dermatologové bu-
dou dále informováni speciálním upozorněním  
v časopise Čs. Dermatologie. Edukační materi-
ály pro lékaře a pacienty a další informace po-
skytuje držitel registrace – www.teva.cz/kata-
log/odbornici/n/.

 Injekční methotrexát (Injexate, Metoject, 
Metoject Pen, Nordimet) u psoriázy – zjistit 
stav věci. Opakovaně jsme se vyjadřovali/ na-
vrhovali (NHZ L04AX03) zařazení těžké psoriá-
zy mezi hrazené indikace s následujícím návr-
hem formulace indikačních kritérií (obdobně 
jako u RA): Středně těžká až těžká psoriáza při 
nedostatečném účinku maximální tolerované 
dávky perorální formy methotrexátu či intole-
ranci perorální formy methotrexátu.

14. různé
a) Recenze článku o nežádoucích účincích kos-

metik pro Čs. Dermatologii – zajištěním bude 
pověřena doc. Arenbergerová a dr. Cabalová.

b) Dr. Benáková doporučuje aktualizovat seznam 
center biologické léčby, také je vhodné vydávat   
výroční zprávu z BIOREPu.

c) V BIOREPu je vytvořen modul pro atopickou 
dermatitidu, zatím není zprovozněn (informuje 
prof. Arenberger).

15. Příští schůze výboru ČdS: 
13.2., 9.4., 11.6.2020 

Zapsal: doc. Ettler

Referátový výběr
z dermatovenerologie 48 1| 2020



Vysoká účinnost 1,2 • Rychlý nástup účinku 3 
• Pohodlná aplikace

Efektivní terapie psoriázy  

Zkrácená informace o léčivém přípravku 
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 0,5 mg (jako betamethasoni 
dipropionas). Léková forma: Kožní pěna. Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. Dávkování: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týdny. Maximální denní dávka nemá překročit 15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny. 15 g odpovídá množství, které je z nádobky aplikováno, pokud je aplikátor zcela stlačen po dobu zhruba jedné minuty. Dvousekundová aplikace odpovídá přibližně množství 0,5 g. 
0,5 g pěny má pokrýt plochu kůže odpovídající přibližně velikosti dlaně dospělého člověka. Pokud jsou používány další topické přípravky s obsahem kacipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená 
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů s těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pediatrická populace: Bezpečnost a účinnost 
u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Způsob podání: Před použitím je třeba nádobku protřepat po dobu několika sekund. Aplikuje se ze vzdálenosti nejméně 3 cm od kůže držením nádobky v jakémkoliv směru kromě horizontálního. 
Koupání ani sprchování bezprostředně po aplikaci se nedoporučuje. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar 
kontraindikován u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) kožní léze, mykotické nebo 
bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření 
pro použití: Kvůli systémové absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly pozorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompenzace diabetu 
mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt ruce. Při léčbě psoriázy topickými kortikosteroidy 
existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může 
způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Těhotenství a kojení: U těhotných žen není dostatek údajů. Enstilar se může používat během 
těhotenství pouze, pokud očekávaný přínos vyváží případné riziko. Při předepisování přípravku Enstilar kojícím ženám je zapotřebí opatrnosti. Pacientka má být upozorněna, že během kojení nemá aplikovat Enstilar na pokožku prsou. 
Nežádoucí účinky: Méně časté: folikulitida, hyperkalcemie, kožní hyperpigmentace, rebound fenomén, svědění v místě aplikace, podráždění v místě aplikace. Vzácné: hypersenzitivita. Nežádoucí účinky související s farmakologickou 
třídou kalcipotriolu a betamethasonu: reakce v místě aplikace, pruritus, podráždění kůže, pocit pálení a píchání, suchá kůže, erytém, vyrážka, dermatitida, zhoršení psoriázy, fotosenzitivita, atrofie kůže, teleangiektazie, strie, folikulitida, 
hypertrichóza, periorální dermatitida, alergické kontaktní dermatitidy, depigmentace a koloidních milia, hypersenzitivní reakce včetně velmi vzácných případů angioedému a faciálního edému, velmi vzácně systémové účinky způsobující 
hyperkalcemii nebo hyperkalciurii, generalizovaná pustulózní psoriáza. Systémové reakce po topickém použití kortikosteroidů jsou u dospělých vzácné, avšak mohou být závažné (adrenokortikální suprese, katarakta, infekce, poruchy 
kompenzace diabetu mellitu a zvýšení nitroočního tlaku). Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se roztrhnout, pokud je vystavena horku. Chraňte před slunečním zářením. 
Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. V blízkosti 
nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C. Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen 
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 10. 8. 2018. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte úplnou verzi souhrnu údajů o přípravku. 

Reference:
1. Koo J et al. J Dermatolog Treat. 2016 Mar; 27(2): 120-127 | 2. Lebwohl MG et al. J Clin Aesthet Dermatol; in press: | 3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015; 14: 1468-1477 
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Reklama na léčivý přípravek.
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Zkrácená informace o léčivém přípravku

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 (injekce). 
Indikace: Léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkovaní: 
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: 
Časté - chřipka, dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, nauzea, artralgie, myalgie, únava, reakce v místě injekce. 
Méně časté – kandidózy, konjunktivitida. 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: 26. 9. 2019. Před předepsáním léčivého přípravku si 
přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum®, 26. 9. 2019. 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.
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Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě 

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3

*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.


