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Imunoterapie, která dává šanci více pacientům 
s těmito onemocněními:

pokročilý maligní melanom – v monoterapii včetně 
adjuvantní léčby nebo jako součást kombinované léčby

1–5

pokročilý/metastazující NSCLC – v monoterapii po předchozí 
chemoterapii nebo jako součást kombinované léčby v první linii5–8

pokročilý renální karcinom – v monoterapii po předchozí léčbě 
nebo jako součást kombinované léčby v první linii5,9,10

recidivující/rezistentní Hodgkinův lymfom
– po přechozí léčbě (ASCT a brentuximab vedotin)5,11

rekurentní/metastazující SCCHN – progredující při 
nebo po léčbě platinovými deriváty5,12

pokročilý/metastazující uroteliální karcinom
– po selhání léčby platinovými deriváty5,13,14

neresekovatelný pokročilý/rekurentní/metastazující OSCC
– po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu a platiny5,15

 – v monoterapii po předchozí 
chemoterapii nebo jako součást kombinované léčby v první linii5–8

 – v monoterapii po předchozí léčbě 

neresekovatelný pokročilý/rekurentní/metastazující OSCC

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace*: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého 
(neresekovatelného nebo metastazujícího) 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 metastazujícího NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny 
v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. 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. Skvamózní karcinom jícnu (OSCC): monoterapie neresekovatelného pokročilého, rekurentního nebo metastazujícího OSCC u dospělých po předchozí 
kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu a platiny. Dávkování*: 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. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na 
bázi platiny každé 3 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců a u léčby NSCLC v kombinaci po dobu max. 24 měsíců. 
Další podrobnosti dávkování viz SPC. Způsob podání: Pouze jako i.v. infuze. 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. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů 
snižovat postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli 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 a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP) nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky 
bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením 
léčby, vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje 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, pruritus, 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, příp. chemoterapií 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. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce s uzávěrem a tmavě modrým, 
resp. šedým odtrhovacím víčkem; 24 ml koncentrátu ve 24ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma 
EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003. Datum první registrace: 19. 6. 2015. Datum poslední revize textu: listopad 2020. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý 
renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace o tomto přípravku jsou dostupné 
na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku. 
1. Weber JS, et al. Lancet Oncol 2015;16:375-84. 2. Robert C, et al. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. N Engl J Med 2017;377:1824-1835. 4. Larkin J, et al. N Engl J Med 2019;doi:10.1056/NEJMoa1910836. 5. Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2020. 6. Brahmer J, et al. N Engl J Med 2015 Jul 
9;373(2):123-35. 7. Borghaei H, et al. N Engl J Med 2015;373(17):1627-39. 8. Reck M, et al. ASCO20 Virtual Scientifi c Program. https://meetinglibrary.asco.org/record/184688/abstract. Abstract 9501. 9. Motzer JR, et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 10. Motzer RJ, et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290. 11. Armand P, et 
al. Journal of Clinical Oncology 2018;36:1428-1439. 12. Ferris RL, et al. Oral Oncology 2018 (81):45-51. 13. Sharma P, et al. Lancet Oncol 2017; 18:312-22. 14. Bedke J, et al. Oral presentation at German Society for Hematology and Medical Oncology (DGHO) Annual Meeting 2017. 15. Kato K, et al. Lancet Oncol 2019;20:1506-17.
ASCT – autologní transplantace kmenových buněk; NSCLC – nemalobuněčný karcinom plic; OSCC – skvamózní karcinom jícnu; SCCHN – skvamózní karcinom hlavy a krku
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Pan Štístko se uvelebil do infuzního křesla, Opdivo už po kapkách proudí 
do jeho žíly a pěknou řádku měsíců drží jeho metastázy melanomu v šachu.

„Vy už nepoužíváte dehet?“ zeptá se mě, aby zahájil small talk. „Za 
mého mládí to na kožním bylo cítit jako u asfaltérů, a teď vůbec nic,“ po-
znamenal. Je to bohužel pravda. Pix lithantracis byl vypuštěn z Českého 
lékopisu již v roce 2017 na doporučení farmakologické sekce Lékopisné 
komise MZ ČR. Důvodem vypuštění bylo především zařazení substance 
do kategorie „látek vzbuzujících mimořádné obavy“ (Substances of very 
high concern – SVHC), které jsou definovány evropskou směrnicí REACH 
(ECHA). Podle IARC (International Agency for Research on Cancer) je totiž klasifikován jako prokázaný 
lidský karcinogen (skupina 1). Z tohoto pohledu označují české úřady jako sporná naše uživatelská tvrzení, 
že se jedná o látku, o které je dostatek bezpečnostních údajů ve smyslu kladného účinku na lidské zdraví. 
Z výše uvedeného je pro úředníky zřejmé, že se nejedná o změnu administrativní povahy.

Navíc pro látky vypuštěné z lékopisu již nejsou stanovena platná jakostní kritéria a nelze je tedy platně 
atestovat. Doklad o jakosti je nezbytnou podmínkou pro použití léčivé nebo pomocné látky k přípravě léčivých 
přípravků v lékárnách. Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ukládá distributorům povin-
nost dodávat osobám oprávněným připravovat léčivé přípravky jen takové léčivé látky nebo pomocné látky, 
jejichž jakost byla ověřena v souladu s požadavky Evropského lékopisu podle § 11 písm. c) zákona o léči-
vech; pokud daná látka není v Evropském lékopisu uvedena, v souladu s požadavky Českého lékopisu podle  
§ 11 písm. d) zákona o léčivech nebo lékopisu jiného členského státu a v případech, kdy není uvedena ani  
v jednom z těchto lékopisů, podle požadavků lékopisu třetí země. Distributor léčivých látek a pomocných 
látek je dále povinen se přesvědčit, že k léčivé látce nebo pomocné látce byl vydán takový doklad o ověření 
její jakosti, a zajistit dostupnost tohoto dokladu pro odběratele na jeho žádost. Je tedy pravděpodobné, že ne-
možnost platně testovat předmětnou substanci a zařazení substance mezi látky vzbuzující mimořádné obavy, 
vede distributory k tomu, aby ji ze zahraničí nedováželi. Ani případná žádost o výjimku MZ podle §11 písm. 
b) zákona o léčivech, by nebyla v případě toxické a karcinogenní substance kladně vyřízena.

Za mého dermatologického mládí ve druhé polovině 80. let minulého století nám na klinice jednou také 
dehet došel. V lékárně ho totiž nemohli sehnat. Nějaký bratranec profesora Záruby ale tehdy pracoval  
v plynárně v Ostravě a známému dermatologovi ve fabrice natočil kyblík dehtu. Ten ho pak odnesl do 
ústavní lékárny a měli jsme takzvaného „kortikoidu chudých“ na řadu měsíců. Dnes by to takto tedy asi 
opravdu nešlo. Tehdy jsme ale zase neměli Opdivo, takže pan Štístko, kterému infuze právě dokapala, by 
tu s námi bez něj dávno nebyl.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Galenoderm s.r.o., Nobelova 28, 831 02 Bratislava 3
www.galenoderm.com

Reference:
1. Pariser DM, et al. J Drugs Dermatol. 2007;6(8):898–904 2. European evidence-based (S3) guidline for the treatment of acne – update 2016 3. Gollnick HPM, Daelos Z, Glenn MJ et 
al. Br J Dermatol. 2009;161(5):1180–89

Zkrácená informace o léku: 
Epiduo 1 mg/g + 25 mg/g gel. Složení: Jeden g gelu obsahuje adapalenum 1mg (0,1%), benzoylis peroxidum 25mg (2,5%). Indikace: Lokální léčba acne vulgaris v případě přítomnosti 
komedonů, papulek a pustulek. K léčbě dospělých, dospívajících a dětí starších 9 let. Dávkování a způsob podání: Aplikuje se na celou oblast postiženou akné jednou denně, večer, 
na čistou a suchou kůži. Gel se aplikuje v tenké vrstvě bříšky prstů, je potřeba vyhnout se očím a rtům. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou 
látku uvedenou v SPC. Těhotenství, u žen plánujících těhotenství. Upozornění: Nemá se aplikovat na poškozenou kůži, porušenou kůži (pořezání nebo oděrky), ekzematózní kůži, na kůži 
spálenou od slunce. Nemá přijít do kontaktu s očima, ústy, nosními dírkami, sliznicemi. Pokud se objeví podráždění, pacient má být poučen, aby používal nekomedogenní zvlhčující pří-
pravky, aby přípravek používal méně často (např. každý druhý den), dočasně přerušil léčbu anebo ji ukončil. Pacient se má vyhýbat nadměrnému pobytu na slunci a působení UV záření. 
Přípravek nemá přijít do kontaktu s barevným materiálem, může dojít k vyblednutí a změně barvy. Interakce: Nemají se současně používat jiné retinoidy, benzoyl-peroxid, přípravky 
s podobným mechanismem účinku. Nežádoucí účinky: Časté: suchá kůže, iritační kontaktní dermatitida, podráždění kůže, pocit pálení na kůži, erytém, olupování kůže (exfoliace). 
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 25°C. Doba použitelnosti po prvním otevření: 6 měsíců. Velikost balení: 30g balení s pumpičkou.  Způsob výdeje: Výdej přípravku je vázán 
na lékařský předpis, přípravek je částečně hrazen ze zdravotního pojištění. Registrační číslo: 46/941/16-C. Držitel rozhodnutí o registraci: Galderma International, La Défense Cedex 
92927, Francie. Datum revize textu: 26. 6. 2019. Před předepsáním přípravku si přečtěte úplný souhrn údajů o přípravku.

Materiál je určen zdravotnickým odborníkům.

1. volba v léčbě  
mírné až středně těžké  
papulopustulózní akné 2
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- 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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Z A Č E RV E N Á N Í
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*  Studie provedená společností IQVIA, prosinec 2020, Česká republika, 90 dermatologů odpovídalo na otázku:
Kterou dermokosmetickou řadu (značku) přípravků doporučujete svým pacientům celkově nejčastěji?



GENOVÁ TERAPIE  
A JEJÍ MOŽNÉ UPLATNĚNÍ  
V DERMATOVENEROLOGII
Liška, F. (1,2), Šípek, A. Jr (1,3,4)   
1) Ústav biologie a lékařské genetiky, 1. LF UK a VFN, Praha
2) Fyziologický ústav Akademie věd České republiky, Praha
3) Oddělení lékařské genetiky, Thomayerova nemocnice, Praha
4) Ústav lékařské genetiky, 3. LF UK, Praha 

SOUHRN: Pod obecným pojmem genová terapie se ukrývá řada metod a postupů, které je teoreticky 
možné využít k léčebné genetické modifikaci u osob s geneticky podmíněnými (případně i negene-
tickými) onemocněními. Přestože od prvních pokusů o léčbu pacientů genovou terapií uplynuly již 
desítky let, dosud má genová terapie pověst raritního (klinicky zanedbatelného) a experimentálního 
přístupu, který se nehodí pro širší klinickou praxi. V současné době se ale tato situace pozvolna mění 
a v některých oborech (jmenovitě v neurologii) se již genová terapie stává pro vybrané diagnózy re-
álným terapeutickým postupem. Dá se očekávat, že v příštích letech se využití genové terapie rozšíří 
i do dalších oborů, včetně dermatovenerologie, kde by mohla pomoci osobám se závažnými genoder-
matózami. Stručný přehled metod, jejich výhod i limitací přináší tento článek. 

KLÍČOVÁ SLOVA: genetika – genodermatózy – genová terapie

SUMMARY: Gene therapy and its possible use in dermatovenereology. The (general) term 
gene therapy represents a number of methods or procedures that can be used for genetic modifica-
tions for treatment of individuals with genetic (and potentially nongenetic) disorders. Despite the 
fact that first clinical experiments with gene therapy took place tens of years ago, gene therapy has 
a reputation of experimental, clinically negligible treatment modality. However, this situation is no-
wadays gradually changing, and in some fields (namely in neurology), gene therapy becomes  
a real therapeutical approach for selected diagnoses. It can be expected that in following years gene thera-
py will spread into other disciplines including dermatovenerology, where it could help individuals with se-
vere genodermatoses. A brief review of methods, their advantages and limitation is provided in this article.

KEY WORDS: genetics – genodermatoses – gene therapy

V posledních letech se metody genové terapie stále více 
posouvají z pozice experimentální terapie do oblasti 
„rutinní“ léčby.
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ÚVOD
Geneticky podmíněná onemocnění jsou zapříči-
něna chybami v genetické informaci člověka. Tyto 
chyby se mohou projevit vrozeným postižením 
struktury a/nebo funkce prakticky všech orgánů  
a tkání, včetně kůže. Léčba geneticky podmíně-
ných onemocnění je i v současné době založena 
především na symptomatické terapii. Ta má obec-
ně mnoho podob, od dietních opatření či farma-
koterapie u vybraných metabolických poruch 
po operační a rehabilitační péči u vrozených vad 
muskuloskeletálního systému. 

Kauzální léčba geneticky podmíněných poruch po-
mocí opravy genetické informace (genové terapie) 
byla po mnoho let představována hlavně jako expe-
rimentální přístup, jehož uplatnění v klinické praxi 
přinese až budoucnost. V posledních letech ovšem 
již dochází k posunu a metody genové terapie z po-
zice experimentální terapie se stále více posouvají 
do oblasti „rutinní“ léčby. Tento text přináší stručný 
přehled aktuálních metod a jejich možného využití.

TYPY GENOVÉ TERAPIE
Podle způsobu, jakým se manipuluje  
s nukleovými kyselinami
Transgeneze – vkládání nových genů
Nejdéle zkoumaná forma genové terapie spočívá 
ve vložení chybějícího genu, např. u genetického 
onemocnění zapříčiněného ztrátou funkce daného 
genu, případně tam, kde je vhodné zvýšit expresi 
genu stávajícího. Pod „vložením“ je možno před-
stavit si skutečně inzerci DNA chybějícího genu do 
chromozomální DNA. Výhodou takového postupu 
je trvalá přítomnost daného genu v genomu cílo-
vých buněk a jejich potomstva, tzn. léčbu by nemu-
selo být nutné opakovat. Hlavní nevýhoda vyplývá 
z téže skutečnosti – inzerce DNA může poškodit 
genom hostitelské buňky a vést ke vzniku nádorové 
buněčné linie, což je sice málo pravděpodobný děj, 
ale jeho pravděpodobnost je zesílena přirozeným 
výběrem díky proliferační výhodě oproti normálním 
buňkám. Bohužel při klinickém zkoušení tohoto 

typu genové terapie skutečně docházelo ke vzniku 
nádorů,(1) týkalo se to zejména postupů založených 
na retrovirových vektorech (viz níže). DNA lze také 
vložit do buňky „jen tak“, bez inzerce do chromozo-
mu, nevýhodou je však jen přechodná přítomnost 
a funkce vložené DNA a tedy nutnost opakovaného 
podávání genové terapie. Pokud se využívá virový 
vektor, může dojít ke vzniku imunitní reakce proti 
virovým obalovým nebo kapsidovým proteinům, 
která povede k postupné ztrátě účinnosti.

Genová terapie založená na oligonukleotidech
Velice užitečnou variantou genové terapie je pou-
žití oligonukleotidů, tj. krátkých úseků DNA nebo 
RNA (řádově kolem 20 nukleotidů). Způsoby jejich  
využití jsou různorodé, ale dva rozhodně stojí za 
zmínku. Prvním z nich jsou siRNA (short inter-
fering RNA, malé interferující RNA). Jsou to při 
podání dvouřetězcové úseky RNA, které se po 
vstupu do cytoplazmy váží na komplex RISC (RNA 
induced silencing complex), kde zůstává jen jeden 
řetězec, který slouží k vyhledání komplementární 
mRNA, s její následnou degradací nebo alespoň 
zablokováním její další translace. Tento mechaniz-
mus slouží v buňkách normálně k obraně proti RNA 
virům. Podobné miRNA (mikro RNA) jsou produk-
tem normálních lidských genů a jejich funkcí je sni-
žovat expresi jiných genů stejným mechanizmem 
(zablokováním translace nebo degradací mRNA). 
Možné použití je nasnadě – vhodně zvolený oligo-
nukleotid může blokovat funkci abnormálně vysoce 
aktivních genů. Druhou modalitou, která již našla 
praktické uplatnění (viz tabulka 1), je použití oligo-
nukleotidů k ovlivnění sestřihu mRNA. Konkrétně 
příčinou SMA je ztráta funkce genu SMN1. Většina 
lidí má ještě podobný gen SMN2, ale ten nestačí 
ztrátu SMN1 kompenzovat, protože díky jedné sek-
venční variantě je u většiny transkriptů přeskočen 
(vystřižen) klíčový exon 7. Vhodně zvolený jedno-
řetězcový DNA oligonukleotid se váže do následu-
jícího intronu, kde se nachází sekvence inhibující 
sestřih, která se tím zamaskuje (zabrání se vazbě 
inhibičního komplexu pro sestřih), a výsledkem je 
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inkorporace exonu 7 do finální mRNA genu SMN2 
v mnohem vyšším procentu, což stačí mnohem 
lépe kompenzovat výpadek genu SMN1.(2,3) Nevý-
hodou oligonukleotidů je, že neopravují genetickou 
příčinu onemocnění a je tak nutné je podávat stále 
do konce života. Dá se říci, že se oligonukleotidy 
nacházejí na pomezí mezi klasickou farmakoterapií 
a genovou terapií.

Editace DNA
Nejnovější, a patrně po několik dalších let pouze 
experimentální formou genové terapie je přímá 
editace. Editaci paradoxně umožnil objev/vynález 
enzymů, které jsou schopny štěpit DNA na jediném 
přesně definovaném místě v genomu. Byly to his-
toricky tyto hlavní skupiny: endonukleázy se zinko-
vými prsty, TAL endonukleázy a systém CRISPR/
Cas9.(4) Třetí systém je nejjednodušší a jeho použití 
i v klinické praxi se nyní jeví nejpravděpodobnější. 
CRISPR/Cas9 byl objeven jako součást imunitní-
ho systému u bakterií, kdy si bakterie při infekci 
bakteriofágem ukládá část jeho sekvence DNA do 
vlastního genomu (v podobě krátkých fragmentů). 
Pokud se bakteriální buňce primoinfekci podaří 
přežít, při příští infekci nemá už bakteriofág stej-
ného typu šanci, neboť jeho fragmenty uložené  
v genomu bakterie se exprimují jako tzv. naváděcí 
(guide) RNA, které jsou s pomocí enzymu Cas9 
schopny se navázat na komplementární sekvence 
bateriofágové DNA s jejím následným rozštěpením. 
Systém funguje i v lidských buňkách, tedy podaří-
-li se do buněčného jádra dopravit endonukleázu 
Cas9 a naváděcí RNA komplementární k nějakému 
genu, dojde v daném místě k rozštěpení. To má pro 
terapii význam jedině v případě, kdy je třeba vyřa-
dit z funkce abnormálně aktivní gen, neboť vznik-
lý zlom DNA buňka opraví. Pokud k tomu použije 
opravu typu spojování nehomologních konců (non-
-homologous end joining, NHEJ), může dojít k de-
leci nebo inzerci jednoho i více nukleotidů v místě 
zlomu, v kódující sekvenci to znamená posun čte-
cího rámce a vyřazení genu. Ke skutečné editaci, 
tj. nahrazení patogenní varianty sekvence DNA za 

normální variantu, je třeba ještě něco navíc, např. 
přítomnost správné sekvence, která může opravit 
mutovaný úsek pomocí homologní rekombinace. 
Bohužel, oprava pomocí homologní rekombinace 
je méně pravděpodobná, než vyřazení genu z funk-
ce. Proto jsou pro editaci genů pro genovou terapii 
slibnější pokročilejší metody, jedna z nejnadějněj-
ších (podle názoru autorů) spočívá v kombinaci 
Cas9 „nickázy“ (rozštěpí jen jeden DNA řetězec) 
a reverzní transkriptázy, s umístěním správné sek-
vence na naváděcí RNA. Pravděpodobnost správ-
né editace je pak vysoká (desítky procent) a hlav-
ně vyšší než pravděpodobnost nesprávné editace 
se ztrátou funkce genu.(5) Některé nevýhody jsou 
zřejmé na první pohled – tj. nepovedená editace 
v místě štěpení. Další nevýhodou je relativně krát-
ká oblast komplementarity naváděcí RNA a cílo-
vé DNA (obvykle 20 nukleotidů), což při velikosti 
lidského genomu nezaručuje úplnou specifitu pro 
jedno cílové místo, obvykle existuje několik míst, 
které se od cílového liší jen jedním nebo několika 
málo nukleotidy, a je tak možné, že i na tato místa 
se gRNA/Cas9 komplex může vázat a způsobovat,  
i když s menší pravděpodobností, nežádoucí změ-
ny. Pokud se však editace provede, je změna trvalá 
a sekvence DNA zůstává „přirozená“ bez cizích 
elementů, (které byly přítomny jen přechodně bě-
hem vlastní editace).

Podle způsobu, jak se genová terapie  
dostane do těla
Genová terapie ex vivo
Tato technika spočívá v odběru živých buněk určité 
tkáně z těla pacienta, jejich úpravy v laboratoři (ex 
vivo) a následném navrácení do pacientova těla.  
V praxi jsou tyto postupy prakticky použitelné ze-
jména jako součást transplantace kostní dřeně. 
Nicméně právě v dermatologii se jedná o slibné 
postupy, neboť z kůže lze snadno odebrat a zpát-
ky navrátit např. keratinocyty. Hlavní výhodou proti 
technikám in vivo je možnost v laboratoři provést 
i náročnější genetické modifikace, které neprobí-
hají s velkou pravděpodobností, protože je možné 
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buňky se správnou modifikací vyselektovat a na-
množit před navrácením do těla. Je také možno 
odstranit buňky s nevhodnými modifikacemi. Pro-
stě řečeno je celý postup v laboratoři pod přísnou 
kontrolou.

Genová terapie in vivo
Při této technice se do těla přímo vpravuje patřičný 
genový „konstrukt“, který sám proniká do cílových 
buněk. Výhodou je možnost cílit na libovolné (nebo 
všechny) buňky, tedy i většinu těch typů, které 
nelze manipulovat ex vivo. Nevýhodou je nejčas-
těji menší účinnost, kdy i malé procento úspěšně 
ovlivněných buněk je úspěchem, a to i při použití 
virových vektorů,(6) které jsou popsány níže.

Podle způsobu, jak se genová terapie  
dostane do buňky
Virové vektory
Na rozdíl od běžných léčiv, což jsou molekuly  
o nízké molekulární hmotnosti, které mohou rela-
tivně snadno pronikat do buněk na místo svého 
účinku, jsou nukleové kyseliny polymery o velmi 
vysoké molekulové hmotnosti, které do buněk pro-
nikají jen v nedostatečné míře. Proto se pozornost 
zaměřuje na viry, které za miliardy let evoluce vy-
vinuly mimořádně účinné mechanizmy, jak do cílo-
vých buněk dopravit svůj genom. Virový vektor pro 
genovou terapii má obal normálního viru, ovšem 
uvnitř je DNA nebo RNA genu, který chceme do 
buňky vpravit. Virový vektor se tedy stejně jako vi-
rus naváže na specifický buněčný receptor a endo-
cytózou se dostane do endosomu. Z něho unikne 
virová DNA (nebo RNA) do cytoplazmy, odtud se 
s pomocí virových proteinů obvykle musí dostat 
do jádra, kde dojde k transkripci žádoucího genu, 
a obvykle po exportu transkriptu (mRNA) zpět do 
cytoplazmy se vytváří žádoucí bílkovina.

Retrovirové vektory byly jedny z prvních, které byly 
zkoušeny pro účely genové terapie. Jejich geno-
mová RNA se v buňce přepisuje virovou reverzní 
trankriptázou do cDNA, která se v jádře včleňuje 

do chromozomové DNA. Z tohoto inzertu se potom 
exprimuje terapeutický gen. Výhodou je permanent-
ní přítomnost vloženého genu v genomu cílových 
buněk. Bohužel, v průběhu klinického zkoušení byla 
odhalena (nebo spíše potvrzena) významná nevý-
hoda, a to onkogenní potenciál – retrovirová DNA se 
inzeruje na libovolné místo hostitelského genomu,  
s preferencí k otevřenému chromatinu, tj. do oblastí 
bohatých na geny. Pokud je v blízkosti inzerce bu-
něčný protoonkogen, LTR elementy na obou koncích 
retroviru mohou působit jako silný enhancer/promo-
tor a zvýšit expresi protoonkogenu tak, že se stane 
buněčným onkogenem, a tak zahájí proces maligní 
transformace takto postižené buňky.(7) To se bohužel 
stalo i při klinickém zkoušení, jak již bylo uvedeno (1) 
a od té doby panuje k retrovirovým vektorům určitá 
skepse, ačkoli existují vylepšené typy těchto vekto-
rů, jejichž bezpečnost by měla být mnohem vyšší.(7)  
Původní retrovirové vektory byly odvozeny z viru 
myší leukemie, který patří do skupiny gamaretrovirů. 
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Jejich další nevýhoda je, že jsou schopny transfekce 
jen dělících se buněk. Proto se později začaly po-
užívat vektory lentivirové, odvozené od virů jako je 
HIV. Ty jsou schopny zajistit vstup transgenů i do 
nedělících se buněk.(8)

Adenovirové vektory jsou bezpečnější, protože ne-
dochází k inzerci jejich DNA do chromozomu a ma- 
jí i vyšší kapacitu (vejdou se do nich větší geny 
nebo více genů). Na druhou stranu vydrží v buňce 
jen přechodně a je třeba je opakovaně podávat, na-
víc hrozí riziko imunizace proti kapsidovým protei-
nům a tím ztráta účinnosti. U některých lidí můžou 
být dokonce přítomny neutralizační protilátky již 
před podáním genové terapie, protože používané 
vektory vychází z adenovirů, které vyvolávají běžně 
infekce u lidí.(9) V současnosti je na bázi adenovi-
rových vektorů schváleno/v pokročilém klinickém 
testování zejména několik vakcín proti SARS-
-CoV-2 (např. Oxford-AstraZeneca a Sputnik V).(10)

Adenoasociované viry jsou potenciálně ještě 
výhodnější než adenoviry, zejména proto, že se 
v buňkách mohou replikovat jen při současné 
infekci adenovirem, což je patrně také důvod, 
že nezpůsobují samy buňkám žádnou újmu,  
a imunitní systém na ně reaguje jen málo.(9) Nízká 
imunogenicita by mohla umožnit opakované po-
dávání bez ztráty účinnosti. Nativní adenoasoci-
ované viry se inzerují do hostitelského genomu, 
ale pouze na jedno místo na chromozomu 19, kde 
nezpůsobují žádnou změnu kódujících sekvencí 
ani exprese okolních genů.(11) Nevýhodou je jejich 
malá kapacita, nepojmou více než 5 kb DNA, což 
pro mnoho genů nestačí. Taktéž, pro využití plné 
kapacity je třeba odstranit gen pro integraci. V ta-
kovém případě se jedná o neintegrující se vektor, 
jako v případě adenovirů. Naštěstí v nedělících se 
buňkách má DNA adenoasociovaných virových 
vektorů tendenci dlouhodobě stabilně přetrvávat.
(12) Několik v současnosti již schválených léčiv na 
bázi genové terapie používá právě AAV vektory 
(tabulka 1).

Nevirové metody 
Existují četné způsoby, jak dopravit DNA do bu-
něk bez virů. Obvykle se vlastně snažíme napo-
dobit přírodní viry pomocí syntetických „činidel“,  
s úspěšností, která často stačí pro laboratorní vý-
zkum případně i pro genovou terapii ex vivo, ale 
pro podání in vivo je účinnost obvykle menší. Lze 
zkusit metody fyzikální (např. elektroporace, mik-
roinjekce a balistická metoda,(13) nebo chemické 
(např. kationické lipidy, peptidy a polyethylenimin). 
Např. polyethylenimin je kationický polymer, který 
vytváří s DNA poměrně pevné komplexy. Ty jsou 
buňkami endocytovány, v endosomu po okyselení 
však protonovaný polyethylenimin váže více vody, 
což vede k nabobtnání a prasknutí endosomu a zá-
roveň oslabení vazby k DNA, která se tak dostane 
do cytosolu a odtud (už méně efektivně) do jádra. 
Pufrovací schopnosti poylethyleniminu mohou 
také zabránit předčasné degradaci DNA v lysozo-
mu.(14) Z hlediska dermatologie je poměrně zajíma-
vá balistická metoda (angl. též zvaná „gene gun“), 
protože prakticky je aplikovatelná jen na kůži nebo 
dobře přístupné sliznice. DNA se adsorbuje na ko-
vové mikro nebo nanočástice a vysokou rychlostí 
se vystřelí proti tkáni, částice proniknou buněčný-
mi membránami, ale zastaví se uvnitř, kde dojde  
k uvolnění DNA.(13,15)

Možné využití genové terapie v dermatologii
Kůže je na povrchu těla a tím snadno přístupná, 
což je pro genovou terapii velmi příznivé. Zejména 
epidermis (keratinocyty) je možno buď kultivovat, 
geneticky modifikovat a aplikovat zpět přímo na 
povrch, nebo je možné provádět genetické modi-
fikace in vivo přímo topickou aplikací. Díky tomu je 
možné použít i některé fyzikální metody doručení 
transgenu (jako balistická), které by uvnitř těla byly 
nemožné nebo byly nadmíru náročné pro pacienta 
i z hlediska technického vybavení a erudice. Kera-
tinocyty mohou také vylučovat proteiny do okolí, 
které se mohou díky bohatému cévnímu zásobení 
kůže dostat do celého těla, čímž by se genová te-
rapie cílená na kůži mohla stát vstupní bránou pro 
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Ta
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. 1 Přehled léčivých přípravků na bázi genové terapie v současné době schválených  
v EU nebo USA., podle (2,3,32-36)
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EX/IN

ex vivo

ex vivo

ex vivo

ex vivo

in vivo

in vivo

in vivo

CÍLOVÉ  

BUŇKY

CD34+  

hematopoetické 

kmenové buňky 

(vlastní)

T-lymfocyty 

(vlastní)

T-lymfocyty 

(vlastní)

T-lymfocyty 

(vlastní)

neurony

neurony

sítnice

TYP  

VEKTORU

gamaretrovirus

lentivirus

retrovirus

retrovirus

AAV9

-0

AAV2

OBSAH (GEN)
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(ADA)

chimerický antigenní 

receptor (CAR)  

anti-CD19
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receptor (CAR)  

anti-CD19
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receptor (CAR)  

anti-CD19
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formy SMN2

blokuje sekvenci 

inhibující sestřih 

exonu 7 SMN2
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(19–21) a dostavily se už i první úspěchy klinické,(22)  
byť skromné – v citované práci byl vyléčen jeden 
pacient, opět pomocí strategie ex vivo – viz též 
komentář.(23) Patrně nejtěžší formou EB je recesiv-
ní dystrofická (RDEB), způsobená ztrátou funkce 
genu pro kolagen 7 (COL7A1). Jedná se o velký 
gen, navíc exprimovaný jak keratinocyty, tak kožní-
mi fibroblasty, (které mají patrně stěžejní význam), 
úkol pro genovou terapii je tak náročný, i přes to, že 
se jedná o prostou náhradu chybějící funkce. Nic-
méně těžký průběh nemoci je příčinou, proč je na 
vývoj léčby této formy EB soustředěno významné 
úsilí a stav výzkumu je asi nejblíže klinické praxi. 
Převládají opět různorodé strategie ex vivo, které 
jsou shrnuty v čerstvém přehledovém článku.(24) 
Jedna ze strategií se nachází již v třetí fázi klinické-
ho testování, jedná se o keratinocyty pacienta, do 
kterých byl vpraven retrovirový vektor s kompletní 
kódující sekvencí genu COL7A1.(25)

Genová terapie je vhodná i pro další „genoderma-
tózy“, jako jsou např. xeroderma pigmentosum, 
různé vrozené ichtyózy a další vzácná onemocně-
ní, viz např. přehledový článek,(26) za zmínku mož-
ná stojí klinický pokus u pachyonychia conge- 
nita, kde se rozvíjí plantární kalus rezistentní k léč-
bě a kde byla poprvé v klinické praxi použita me-

léčbu některých systémových onemocnění. Přesto 
jsou doposud všechny pokusy o genovou terapii 
na kůži experimentální (pro přehled schválených 
léčivých přípravků na bázi genové terapie viz tabul-
ka 1). Z genetických onemocnění kůže jsou patrně 
nejlepším kandidátem pro genovou terapii různé 
formy epidermolysis bullosa (EB). EB simplex je 
nejčastěji autozomálně dominantní onemocně-
ní, způsobené dominantně negativními mutacemi  
v genech pro keratin 5 a 14. Úkolem genové te-
rapie je tedy „vypnout“ abnormálně aktivní muto-
vanou alelu, což může být oproti prosté náhradě 
nefunkčního genu poměrně složitý úkol a proto se 
experimenty soustředí spíše na ex vivo strategie, 
z nichž některé vypadají slibně, např. použití se-
střihu pre-mRNA s terapeutickou RNA – tzv. trans-
-sestřih,(16) kde je část mRNA s mutací nahrazena 
„zdravou“ verzí, nebo náhrada špatné verze genu 
správnou verzí, tj. jeho úspěšná editace dokonce 
i bez použití sekvenčně specifických endonukleáz 
(17) nebo s využitím CRISPR/Cas9.(18) U junkční 
EB je genová terapie více přímočará, neboť u této 
skupiny autozomálně recesivních onemocnění je 
třeba nahradit nefunkční gen, zejména se jedná  
o geny pro podjednotky lamininu 5 a také kolagen 
17. Literatura popisující první experimentální úspě-
chy je proto nepřekvapivě už staršího data, např. 

KOMERČNÍ 

NÁZEV
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GENERICKÝ  

NÁZEV

alipogene 
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lytický virus
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BUŇKY

sval
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TYP  

VEKTORU

AAV1

HSV1

OBSAH (GEN)

lipoproteinová lipáza 

(LPL)

-ICP34.5 -ICP47 

+GM-CSF

ONEMOCNĚNÍ

hyperchylomikronémie 

(deficit LPL)

melanom

POZNÁMKA

stažen z trhu  

(příliš vysoká cena  

a málo pacientů)

neprodlužuje  

celkové přežití
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. 1 Přehled léčivých přípravků na bázi genové terapie v současné době schválených  
v EU nebo USA., podle (2,3,32-36)
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toda „vypnutí” nežádoucí genové exprese pomocí  
siRNA.(27)

Z nádorů kůže je největší potřeba inovativních lé-
čebných metod včetně genové terapie u melano-
mu, kde už existuje schválený léčivý přípravek na 
bázi onkolytického viru, nicméně, výsledky jsou 
nepříliš povzbudivé (viz tabulka 1).

Z negenetických onemocnění v zájmové oblasti 
dermatologie byla věnována pozornost geno-
vé terapii při hojení ran a kožních defektů, podle 
osobního názoru autorů však na tomto poli může 
mnoho nabídnout i pokrok v klasických terapeutic-
kých modalitách, a proto se domnívají, že se začne 
rozvíjet až po etablování genové terapie v rutinní 
praxi u genodermatóz. Zájemce proto odkazujeme 
na přehledové články, např. již zmíněný.(26)

Poznámka o protinádorové genové terapii
Jak je známo, nádorové buňky na rozdíl od nor-
málních obsahují aktivační mutace protoonkoge-
nů a ztrátové mutace tumor supresorových genů. 
Z toho by bylo možno dovozovat, že by bylo mož-
no nádory léčit genovou terapií, která by nádo-
rovým buňkám opravila tumor supresory, inakti-
vovala onkogeny nebo dopravila do nádorových 
buněk proapoptotické případně rovnou „suicidál-
ní“ geny, viz obr. 1.(28) Problém takového přístupu 
je však v nedostatečné účinnosti virových vektorů 
i nevirových způsobů dopravy nukleových kyse-
lin do buněk, kdy pro protinádorovou účinnost 
by bylo třeba modifikovat drtivou většinu nádo-
rových buněk v celém těle, na rozdíl od léčby vro-
zených genetických onemocnění, kde často stačí 
jen zlomek z celkového počtu buněk cílového 
orgánu, zejména u enzymopatií.(6) Tento problém 
se dá obejít dvěma způsoby. Jedním z nich jsou 
onkolytické viry, což jsou viry schopné replikace 
a kompletního lytického cyklu v nádorových buň-
kách, zatímco normální buňky jsou rezistentní.
(29) Teoreticky téměř kompletního zničení nádoru 
je tak možno dosáhnout, neboť i po průniku jen 

do části nádorových buněk se zde virus pomnoží 
a může postupně infikovat další a další nádoro-
vé buňky v dalších virových generacích. Druhým 
způsobem, který může na nádory platit, je modi-
fikace imunitního systému. Nádory mohou v těle 
dorůst makroskopických rozměrů pouze, pokud 
uniknou imunitnímu systému, například v situaci, 
kdy je imunitní systém špatně rozpoznává (nádo-
rové buňky se příliš podobají normálním), nebo 
pokud jsou nádorové buňky sice rozpoznávány 
dobře, ale efektorové buňky imunitního systému 
(např. cytotoxické T-lymfocyty) jsou tlumeny in-
hibičními signály nádorových buněk. Překonání 
inhibice protinádorové imunity reprezentují např. 
modifikace tumor infiltrujících lymfocytů, (30) zdá 
se však, že úspěšnější je zatím přímá inhibice tlu-
mících signálů od nádorových buněk k imunitní-
mu systému pomocí standardnějších léčebných 
strategií, bez genové terapie;(31) v této modalitě už 
je několik registrovaných léčiv.
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ÚVOD
Nemelanomové karcinomy kůže (NMSC) před-
stavují celosvětově nejčastěji diagnostikovanou 
malignitu. K nejpočetnějším NMSC patří bazoce-
lulární (bazaliom) a spinocelulární karcinom kůže 
(spinaliom). Většina NMSC je relativně benigní  

a dobře vyléčitelná, pouze menší část zejména spi-
nocelulárních karcinomů metastazuje a může vést 
ke smrti pacienta.(1)

Radioterapie (RT) se uplatňuje u obou typů neme-
lanomových kožních nádorů. V případě menších 

RADIOTERAPIE V LÉČBĚ 
NEMELANOMOVÝCH KOŽNÍCH NÁDORŮ 
Soumarová, R.1,2   
1 Radioterapeutická a onkologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha
2 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha

SOUHRN: Nemelanomové kožní nádory, zejména bazocelulární (BCC) a spinocelulární karcinomy 
(SCC) patří k nejčastějším nádorům vůbec. Jejich prognóza je většinou dobrá vyjma pokročilejších 
spinocelulárních karcinomů. Metodou volby je chirurgie, nicméně v některých situacích je radioterapie 
dobrou alternativou s excelentní lokální kontrolou i kosmetickými výsledky. Radioterapie má své 
místo v léčbě kurativní, adjuvantní i paliativní kožních nádorů. Článek představuje možnosti, indikace 
a moderní techniky radioterapie používané u kožních nádorů.

KLÍČOVÁ SLOVA: bazaliom – spinaliom – zevní radioterapie – brachyterapie – hypofrakcionace

SUMMARY: Radiation therapy in nonmelanomatous skin cancer. Nonmelanomatous skin cancers 
(NMSC), specifically basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC), are the most com-
mon malignancies. These malignancies are associated with excellent prognosis except for more advanced 
squamous cell carcinomas. The method of choice is surgery, however, in some situations radiotherapy is 
a good alternative with excellent local control as well as cosmetic results. Radiation therapy (RT) has play-
ed an important role in definitive management, as adjuvant treatment after surgery and in palliative setting. 
The article presents the possibilities, indications and modern radiotherapy techniques used in skin tumors.

KEY WORDS: basal cell carcinoma – squamous cell carcinoma – external radiotherapy – brachytherapy 
– hypofractionation

Radioterapie hraje důležitou roli v kurativní, adjuvantní  
i paliativní léčbě nemelanomových kožních nádorů.  
Používají se různé techniky i různé frakcionační režimy.
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lokálně nepokročilých nádorů je vedle chirurgic-
kého výkonu možnou metodou léčby s excelentní 
lokální kontrolou. Pokud excize není možná (me-
dicínsky nebo technicky inoperabilní), nebo je po-
važována za méně vhodnou (pro horší kosmetický 
nebo funkční výsledek), nabízí radioterapie vynika-
jící alternativu.

Radioterapie je také indikována u vysoce rizikových 
nádorů po chirurgické excizi a/nebo disekci uzlin 
jako adjuvantní léčba. Je také účinnou paliativní 
léčbou u pacientů s inkurabilním onemocněním. Je 
možné použít techniky zevní radioterapie (fotonové 
svazky, elektrony, rentgenové záření), ale i různé 
techniky brachyterapie (BRT) (intersticiální BRT, 
muláže, elektronová BRT).

Definitivní (kurativní radioterapie)
U časných nemelanomových karcinomů dosa-
huje chirurgie i radioterapie excelentní lokální 

kontroly onemocnění. Chirurgie je však ve větši-
ně případů metodou preferovanou. Hlavním dů-
vodem jsou nejen vynikající onkologické výsled-
ky, s rozvojem chirurgických technik také velmi 
příznivé kosmetické výsledky a rychlost prove-
dení. Každá z modalit má své výhody a nevýho-
dy. Výhody a nevýhody RT jsou uvedeny v ta- 
bulce 1.(2) 

Kdy volit primární (definitivní) RT?
Definitivní RT volíme především u neresekabilního 
onemocnění a u starších pacientů s komorbidita-
mi. Mezi další faktory, které by měly být zváženy  
v rozhodovacím procesu, patří výkonnostní stav pa-
cienta, komorbidity, medikace a symptomy, fyzická  
a duševní zdatnost, očekávaná délka života a kvali-
ta života a přání pacienta.

NMSC však patří k radiosenzitivním nádorům, pro-
to má u nich RT kurativní potenciál.

VÝHODY RT

Bez hospitalizace, bez jizvy, bez pooperačních 
komplikací

Denně 10–15 minut

Lokální kontrola 90–95 %

Dobrá tolerance

Možné pokračovat v léčbě antikoagulancii

Možnost léčby velkých lézí

Zachování funkce

NEVÝHODY RT

Neznalost bezpečných okrajů

Celková doba léčby

Pozdní efekty (hypopigmentace)

Špatné hojení např. u končetinových 
tumorů

Obtížná reiradiace v blízkosti 

Ta
b

. 1 Výhody a nevýhody RT kožních nádorů
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Dle ASTRO doporučení z roku 2020 je primární 
RT indikována u pacientů, kteří nemohou nebo ne-
chtějí podstoupit primární chirurgický výkon. Také 
tam, kde chirurgický výkon znamená kosmetický 
nebo funkční deficit. Jedná se zejména o léze na 
uchu, nose, víčkách, rtu, apod.(3) Review hodnotící 
986 pacientů s kožními karcinomy v oblasti víček, 
kteří byli léčeni RT, ukázalo pětiletou pravděpodob-
nost vyléčení v 96,4 %.(4) Podobně vynikající lokál-
ní kontroly (ve dvou letech 87 %) bylo dosaženo  
u 334 pacientů se spinaliomy a bazaliomy v oblasti 
ucha.(5)

 
RT má excelentní lokální kontrolu u nádorů v roz-
sahu T1-3, horší u T4 nebo s pozitivními lymfa-
tickými uzlinami. Horší lokální kontrola je spojená 
také s invazí do kosti, perineurální invazí a u re-
cidivujícího onemocnění. U nádorů s pozitivními 
lymfatickými uzlinami se pohybuje lokoregionální 
rekurence mezi 30–50 % v případě definitivní RT.(6) 
Tyto suboptimální výsledky vedou k potřebě mul-
timodalitního přístupu, tedy kombinace disekce  
a pooperační RT u pokročilejších onemocnění. 

Dávky a techniky definitivní RT 
Techniku radioterapie volíme dle anatomické lo-
kalizace, tvaru a velikosti nádoru s ohledem na 
kosmetický efekt a toleranci okolních zdravých 
tkání. Brachyterapie je preferována u zakřivených 
povrchů, špatně prokrvených míst. Je také vhod-
nou metodou např. u karcinomů rtu, kde má lepší 
kosmetické výsledky. Je možné využít superficiální 
techniky tzv. muláže (obr. 2) nebo intersticiální BRT 
(obr. 3). 

Elektronická brachyterapie je nová technika za-
ložená na miniaturizovaném rentgenovém zdroji, 
která umožňuje léčit malé a ploché povrchové 
NMSC, zejména bazaliomy. Ačkoli předběžné úda-
je o použití elektronické brachyterapie jsou slibné, 
chybí přímé srovnání se zevní radioterapií nebo  
s radionuklidovou brachyterapií, stejně jako do-
statek dlouhodobých dat. Doporučení Americké 

brachyterapeutické společnosti zatím nedoporu-
čuje použití elektronické brachyterapie mimo pro-
spektivní klinické studie.(7)

Zevní RT pomocí fotonového svazku záření je 
vhodnější u objemnějších nádorů, nádorů v blíz-
kosti kosti, v případě ozařování lymfatických uzlin. 
Zevní RT je ale vhodná také u větších zakřivených 
povrchů jako je např. kůže na lebce (obr. 4a). 

Naopak u menších povrchových nádorů je vynika-
jící metodou povrchová radioterapie pomocí rent-
genových terapeutických ozařovačů (obr. 5) nebo 
elektronových svazků lineárních urychlovačů. V pří- 
padě rentgenového záření je možná i jednorázová 
aplikace. 

Metaanalýza SCRiBe srovnávala výsledky zevní 
RT a brachyterapii.(8) Zařazeno bylo 10 000 paci-
entů z 24 studií s T1/2 NMSC, kteří byli léčeni buď 



brachyterapií (n=553), nebo zevní radioterapií 
(n=9965). Navzdory heterogenitě pacientů, tech-
nikám a dávkám (frakcionačním schématům) byla 
pravděpodobnost lokání rekurence po 1 roce < 
7 %. Dle dostupných dat kosmetické výsledky po 

brachyterapii mohou být lepší, i když mnoho bra-
chyterapeutických studií mělo kratší dobu sledování. 

Radioterapii bychom měli vždy plánovat s po-
mocí CT k určení hloubky invaze. S pomocí 

O
b

r. 
1a Lokalizace spinocelulárního karcinomu 

vhodná pro radioterapii. Před radioterapií

O
b

r. 
2a Technika povrchové brachyterapie – mulá-

že. Rozsáhlý spinocelulární karcinom prstu

O
b

r. 
1b Lokalizace spinocelulárního karcinomu 

vhodná pro radioterapii. Po radioterapii

O
b

r. 
2b Technika povrchové brachyterapie – mulá-

že. Rozsáhlý karcinom kalvy
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plánovacího CT je možné vytvořit ozařovací plán 
s optimálním pokrytím cílového objemu. Jedná se 
o tzv. konformní trojrozměrnou (3D) radioterapii. 
Pro správnou definici cílového objemu je důležitá 
volba správných bezpečnostních okrajů kolem vi-
ditelné léze vzhledem k mikroskopickému šíření 

nádoru do okolí. U bazaliomů se doporučuje lem 
5–10 mm, u spinaliomů 10–15 mm.

V závislosti na zvolené technice je také volena op-
timální frakcionace a dávka záření. Lze použít kon-
venční frakcionaci, tzn. dávka na frakci je 1,8–2,0 

Zevní radioterapie

Superficiální (rentgenová)  
radioterapie

Brachyterapie

NORMOFRAKCIONACE

60 Gy/30 fr.–70 Gy/35 fr. 

superficiální (muláž)
17x 3,0 3x týdně
10x 5,0 2x týdně

HYPOFRAKCIONACE

55 Gy/20 fr. nebo 50 Gy/15 fr.
40 Gy/5 fr. (2–3 fr. týdně)

6–18x 4,5–5,5 Gy  
(2–3 fr. týdně)

intersticiální
10x 3,0 2x týdně
  8x 4,0 2x týdně

Ta
b

. 2 Frakcionační režimy používané u zevní radioterapie nebo brachyterapie kožních nádorů

O
b

r. 
3b Intersticiální brachyterapie (BRT)  

spinaliomu horního rtu. Kosmetický efekt 
po 5 letech po provedení intersticiální BRT

O
b

r. 
3a Intersticiální brachyterapie (BRT)  

spinaliomu horního rtu. Peroperační  
zavedení vodičů pro intersticiální BRT
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Gy 5x týdně, nebo tzv. hypofrakcionaci, kdy se 
aplikuje vyšší dávka na frakci a menší počet frakcí 
za týden. Nicméně platí, že celkovou dávku záře-
ní je nutné rozdělit na jednotlivé dávky tak, aby 
toxicita byla co nejnižší. Čím je nádor menší, tím 
můžeme použít vyšší dávku na jednotlivou frakci.

V případě použití brachyterapie je obecně počet 
frakcí nižší, jelikož se používají vyšší dávky na 

frakci, nejčastěji 3,0 Gy. I pro brachyterapii kožních 
nádorů jsou k dispozici doporučení(2) stejně jako 
pro povrchovou rentgenovou radioterapii.(9) 

V systematickém review, zahrnujícím 40 rele-
vantních publikací s hypofrakcionací (včetně 
zevní radioterapie a brachyterapie) u více než 
12000 NMSC (24 % SCC), nepřekročila pravdě-
podobnost lokální recidivy 7,9 %. Autoři dospě- 

O
b

r. 
4aTechniky zevní RT. Ozáření kůže kalvy  

pomocí zevní RT – tomoterapie  
(barevně dávková distribuce)

O
b

r. 
5

Povrchová radioterapie pomocí rentgenového ozařovače

O
b

r. 
4bTechniky zevní RT. Ozáření karcinomu  

v oblasti kořenu nosu – tomoterapie  
(barevně dávková distribuce)
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li k závěru, že hypofrakcionace není inferiorní  
v lokální kontrole onemocnění ve srovnání s nor-
mofrakcionací.(10) Příklady frakcionačních režimů 
u různých ozařovacích technik jsou uvedeny  
v tabulce 2.

Adjuvantní RT 
U bazaliomů je pooperační (adjuvantní) RT indiko-
vána zřídka. Chirurgická excize má velmi nízké ri-
ziko lokální rekurence. Pacienti s pozitivními okraji, 
fokální invazí do chrupavky nebo perineurální invazí 

jsou kandidáty na přísné sledování a případně sal-
vage chirurgický výkon.(11)

Pooperační RT u bazaliomu by měla být zvážena 
v případě perzistujících pozitivních okrajů po opa-
kované resekci, u T4 nádorů s rozsáhlou invazí do 
kostí a měkkých tkání, event. s klinickou perine-
urální invazí.(12) K pooperační RT jsou indikováni 
pacienti se spinocelulárními karcinomy v rozsahu 
T3, T4, s pozitivními resekčními okraji nebo s pozi-
tivními lymfatickými uzlinami. Patří k nim i pacienti 
s dvěma a více rizikovými faktory: tumor > 2 cm,  
špatná diferenciace, hloubka > 4 mm nebo za 
subkutánní tuk, desmoplastický růst, recidivující 
tumor, mikroskopická perineurální invaze (PNI), 
lymfovaskulární šíření (LSVI) a imunosuprimovaný 
stav.(13) Přítomnost klinické PNI je spojena s výraz-
ně nižší pravděpodobností pětileté lokální kontroly 
(57 % vs. 90 %; p ≤ 0,001) a celkového přežití 
(57 % vs. 69 %; p = 0,03) ve srovnání s mikro-
skopickým perineurálním šířením u pacientů léče-
ných chirurgickým zákrokem a pooperační RT.(14) 

Vzhledem k horším výsledkům se RT tedy vždy 
doporučuje v případech klinické PNI. PNI může 
být také spojena se zvýšeným uzlinovým selháním  
a jeho přítomnost v kombinaci s primární lokalizací 
s vysokým sklonem k uzlinovým metastázám (tvář, 

O
b

r. 
6b

Paliativní RT krvácejících spinaliomů na LDK. Po radioterapii

O
b

r. 
6a Paliativní RT krvácejících spinaliomů  

na LDK. Před radioterapií
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ucho, nosní kůže) by měla vést ke zvážení elektiv-
ního ozáření uzlin.(15)

U pacientů s klinicky postiženými lymfatickými uz-
linami (LN) je současným standardem terapeutická 
disekce lymfatických uzlin (LND) následovaná po-
operační RT. Lokoregionální rekurence po samotné 
disekci je 11 % až 38 %, pětileté přežití bez one-
mocnění je 60 % až 70 %. Nezávislé prediktory pro 
horší přežití zahrnují velikost tumoru ≥ 3 cm, více 
postižených LN, extrakapsulární šíření (ECE), neú-
plnou disekci a pouze chirurgii.(16)

Zda mohou být zlepšeny výsledky po přidání che-
moterapie k adjuvantní radioterapii u vysoce rizi-
kových spinocelulárních karcinomů hodnotila ran-
domizovaná studie TROG. Výsledky studie dospěly  
k závěru, že ačkoli chirurgie a pooperační radiote-
rapie poskytovaly vynikající lokoregionální kontro-
lu, nebyl pozorován žádný přínos při konkomitant-
ním podání týdenní karboplatiny.(17) 

Dávky a techniky adjuvantní RT 
Technika adjuvantní radioterapie je volena dle loka-
lizace a tvaru cílového objemu. Nejčastěji se pou-
žívá zevní RT. Zevní konformní radioterapie je také 
nejvhodnější k ozáření regionálních lymfatických 
uzlin. Opět je nutné využívat plánování s pomocí 
CT. Cílový objem pro ozařování klinické perineurál-
ní invaze by měl zahrnovat postižené nervy, část 
nervového svazku proximálně směrem k bázi lební, 
distální kůži inervovanou nervem a kompartment, 
ve kterém se nerv nachází.(18)

Doporučený frakcionační režim v případě adju-
vantní RT na oblast lymfatických uzlin je častěji 

normofrakcionace – 60 Gy ve 30 frakcích nebo je 
možné zvolit mírnou hypofrakcionaci 50 Gy ve 20 
frakcích. V případě pozitivních okrajů nebo v pří-
padě pozitivních uzlin s extrakapsulární extenzí je 
nutné dávku eskalovat na 66 Gy ve 33 fracích resp. 
55 Gy ve 20 frakcích.

Paliativní radioterapie
Radioterapie může mít i paliativní efekt u velkých 
krvácejících tumorů, u paketů uzlin, rozsáhlých re-
cidivujících neresekabilních nádorů apod. (obr. 6). 
O indikaci RT nebo systémové léčby musí rozho-
dovat multidisciplinární tým. Hedgehog inhibitory 
(vismodegib a sonidegib) a imunoterapeutické 
látky (cemiplimab) jsou schválené jako paliativní 
terapie u pacientů s BCC a SCC. Měli by být indi-
kovány tehdy, kdy není možné provést chirurgický 
výkon nebo RT.(3)

Kontraindikace radioterapie
Radioterapie není vhodné použít:
a) v místech předchozích popálenin 
b) v místech předchozí radioterapie 
c) pokud je kůže velmi tenká, křehká
d) v místech cévní insuficience
 e) v oblasti střední třetiny horního víčka
 f) v místech, kde kůže zad překrývá páteř (jedná 

se o oblast kůže pod tlakem, což vede k naru-
šenému hojení a pozdní nekróze kůže)

g) v místě, kde kůže překrývá holeň a kotníky 
(kůže je pod napětím a může dojít ke zhoršení 
hojení)

h) u pacientů s Gorlinovým syndromem, ataxií 
telangiektázie, xerodermapigmentosou

i)  opatrnost je na místě u pacientů po transplan-
taci s imunosupresivní léčbou (12)

ZÁVĚR
Radioterapie hraje důležitou roli v kurativní, adjuvantní i paliativní léčbě nemelanomo-
vých kožních nádorů. Používají se různé techniky i různé frakcionační režimy. Hypo-
frakcionace by měla být zvážena u starších a hůře spolupracujících pacientů. Brachy-
terapie by měla být zvážena u zakřivených povrchů a v místech s horší vaskularizací. 
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SOUČASNÝ POHLED NA BRONCHIÁLNÍ ASTMA A JEHO LÉČBU

ÚVOD
Bronchiální astma je jedním z nejčastěji se vy-
skytujících onemocnění dýchacího systému. Inci-
dence a prevalence astmatu má rostoucí tendenci  
a v celosvětovém měřítku se jeho výskyt odhaduje na 
více než 300 miliónů jedinců.(1,2) V České republice 
je odhadovaná prevalence astmatu cca 8 % popu-
lace, v dětském věku až 12 %.(3) Astma je onemoc-
nění charakterizované chronickým zánětem dolních 
dýchacích cest a bronchiální hyperreaktivitou.(1)  

Je definováno anamnézou respiračních sympto-
mů (dušnost, kašel, pískání nebo svírání na hrudi) 
měnících se v čase a intenzitě, které jsou spojené 
s variabilní limitací expiračního proudění vzduchu  
v dýchacích cestách.(4)

Astma je heterogenní onemocnění zahrnující řadu 
podkupin pacientů s odlišným patofyziologickým 
podkladem, klinickou manifestací, závažností nebo 
prognózou.(5) V posledních dvou dekádách došlo k vý- 

SOUČASNÝ POHLED  
NA BRONCHIÁLNÍ ASTMA A JEHO LÉČBU
Hutyrová, B.   Oddělení alergologie a klinické imunologie, FN Olomouc
       Ústav imunologie LF UP v Olomouci 

SOUHRN: Bronchiální astma patří k nejčastějším onemocněním dýchacích cest, které postihuje 
cca 8 % naší populace. V posledních dekádách bylo dosaženo velkého pokroku v terapii astmatu  
a významného snížení jeho mortality. Astma je heterogenní onemocnění s různými fenotypy  
a endotypy, které vyžadují odlišný přístup k terapii zejména u těžkých forem rezistentních na standardní 
léčbu. Článek se věnuje současným poznatkům o stratifikaci pacientů s astmatem, diagnostickému 
a terapeutickému přístupu k tomuto onemocnění. Základem léčby zůstávají inhalační kortikosteroidy, 
které se kombinují s další přídatnou léčbou. V posledních letech přibývá možností biologické léčby 
těžkého astmatu, pro které jsou již v běžné praxi dostupná léčiva cílená na molekuly imunoglobulinu 
E a signalizační kaskádu interleukinů 4, 5 a 13. 
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SUMMARY: Recent insight into bronchial asthma and its treatment. Bronchial asthma is a frequent 
disease of the airways affecting about 8 % of population. Significant progresses in disease treatment and 
decrease of asthma mortality have been achieved in last decades. Asthma is a heterogeneous disease 
with different phenotypes and endotypes requiring distinct approach, especially in severe forms of disease 
refractory to standard therapy. This paper summarises current knowledge about stratification of asthma 
patients, diagnostic and therapeutic approaches to asthma. Inhaled corticosteroids remain a key therapy 
for asthma in combination with other add-on treatment. Novel possibilities of biological treatment for se-
vere asthma have been introduced in last years. The currently available biologics target immunoglobulin E 
and the signalling cascade of interleukins 4, 5 and 13. 
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znamnému pokroku v stratifikaci pacientů s ast-
matem s identifikací různých fenotypů a endotypů. 
Fenotypizace/endotypizace nabývá na významu 
zejména u těžkého astmatu, kde standardní léčbou 
není možné dosáhnout kontroly nemoci, a proto se 
hledají nové možnosti terapie.(6) 

Fenotypizace se zakládá na seskupení jedinců 
podle určitých demografických, klinických a/nebo 
patofyziologických charakteristik.(4) V České re-
publice je používaná klasifikace dle národního do-
poručení, které dělí astma na tři základní fenotypy: 
1. eozinofilní alergický, 2. eozinofilní nealergický,  
3. non-eozinofilní.(7)

Endotyp je podtyp nemoci definovaný určitým pato-
fyziologickým mechanizmem. Dosud byly popsány 
dva základní endotypy astmatu – T2 (type 2)-high 
a T2-low astma.(2) T2-high astma se vyznačuje pří-
tomností tzv. zánětu typu 2 (eozinofilního), u kterého 
dochází k produkci interleukinu (IL)-4, IL-5 a IL-13, 
které vedou k aktivaci B-lymfocytů tvořících imu-
noglobulin (Ig) E, žírných buněk, bazofilních a eo-
zinofilních granulocytů.(8) Podle dominance buněk, 
regulujících eozinofilní zánět u astmatu, se rozděluje 
T2-high astma ještě na dvě podskupiny: 1. Th2-
-high astma regulované pomocnými Th2 lymfocyty 
(zpravidla alergické, eozinofilní), 2. ILC2-high astma 
řízené dominantně přirozenými lymfoidními buňkami 
ILC2 (zpravidla nealergické, eozinofilní).(9) Eozinofil-
ní fenotyp (T2-high) astmatu je přítomný přibližně 
u 50 % pacientů.(10) U T2-low astmatu se uplatňují 
jiné zánětlivé buňky a mediátory. T2-low astma se 
může manifestovat zvýšením neutrofilů nebo pau-
cigranulocytárním profilem s normální hladinou eo-
zinofilů a neutrofilů ve sputu a dýchacích cestách. 
U neutrofilního zánětu mezi klíčové mediátory patří 
IL-8, IL-17 a IL-23. Tento typ astmatu na rozdíl od 
T2-high nereaguje na kortikosteroidní terapii.(11) Na 
bronchiální obstrukci se u astmatu podílí složka: 1) 
konstrikční – reaguje na bronchodilatancia, 2) zánět-
livá – reaguje na protizánětlivou léčbu, 3) remode-
lační. Základem diagnostiky bronchiálního astmatu 

je anamnéza a funkční vyšetření plic objektivizující 
variabilní a reverzibilní bronchiální obstrukci, resp. 
bronchiální hyperreaktivitu.(7)

Diagnostika
ANAMNÉZA 
Subjektivní symptomy bronchiální obstrukce (duš-
nost, kašel, pískání nebo svírání na hrudi) se čas-
to zhoršují v noci nebo nad ránem, mění se jejich 
intenzita a mohou být spouštěny fyzickou zátěží, 
virovými infekcemi, změnami počasí, smíchem, 
expozicí alergenům nebo iritačním látkám (kouř, 
výfukové plyny, aerosoly apod.).(4) Astma je čas-
to asociováno s jinými projevy atopie, zejména  
s atopickou dermatitidou nebo alergickou rinokon-
junktivitidou. Tyto nemoci jsou dány i genetickou 
predispozicí s častějším výskytem u rodinných 
příslušníků. V anamnéze jsou důležité dotazy na 
přítomnost komorbidit, které mohou zhoršovat prů-
běh astmatu. Patří k nim zejména chronická rinosi-
nusitida (s/bez nosní polypózy), gastroezofageální 
refluxní nemoc, obezita, syndrom obstrukční spán-
kové apnoe, intolerance nesteroidních antiflogistik, 
depresivní a úzkostné stavy atd.(3,7) 

FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ 
Charakteristickým fyzikálním nálezem při auskul-
taci plic jsou pískoty a vrzoty v expíriu, které ob-
vykle nejsou slyšitelné při každém vyšetření. Tento 
auskultační nález není typický pouze pro astma, ale 
může se vyskytovat i u jiných diagnóz.(7) 

FUNKČNÍ VYŠETŘENÍ PLIC 
Funkční vyšetření plic je základním kamenem 
diagnostiky bronchiálního astmatu a objektivizuje 
přítomnost obstrukční ventilační poruchy, její tíže, 
reverzibility a variability.(7) K tomuto účelu slouží 
spirometrické vyšetření metodou křivky průtok/
objem a bronchodilatační test. Spirometrický nález  
u astmatu může kolísat od normálního až po těžkou 
obstrukční ventilační poruchu u stejného pacien-
ta. U pacientů, u kterých nebyla prokázána ob-
strukční ventilační porucha, je vhodné provedení 
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bronchokonstrikčního testu k průkazu bronchiální hy-
perreaktivity. V klinické praxi se nejčastěji používá test  
s nespecifickou stimulací metacholinem. Pomoc-
nou metodou v diagnostice astmatu může být  
i sledování variability PEF (vrcholový výdechový 
průtok). Další metody funkčního vyšetření plic se 
provádějí zejména u diferenciálně-diagnostických 
nejasností nebo u pacientů s nedostatečnou kont-
rolou astmatu.(3,4,7)

PRŮKAZ EOZINOFILNÍHO ZÁNĚTU  
DÝCHACÍCH CEST 
U každého pacienta s astmatem by zejména před 
nasazením preventivní léčby měla být posouzena 
přítomnost eozinofilního zánětu. Pro eozinofilní typ 
zánětu u astmatu svědčí: 1) ≥ 4%, resp. ≥ 400/
µl eozinofilů v diferenciálním rozpočtu z periferní 
krve, 2) hladina eozinofilního kationického proteinu 
(ECP) v krvi ≥ 20 µg/ml, 3) FENO (Fraction of Ex-
haled Nitric Oxide) ≥ 50 ppb při vyšetřování frakční 
koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném 
vzduchu. Přítomnost eozinofilie nepřímo podporují 
výrazná bronchiální hyperreaktivita, dobrá odpověď 
na inhalační kortikosteroidy, klinicky relevantní aler-
gie nebo přítomnost nosních polypů.(7) K identifikaci 
eozinofilního astmatu se zatím spíše experimentál-
ně využívají biomarkery jako periostin, dipeptidyl 
peptidáza-4, osteopontin a další.(12)

ALERGOLOGICKÉ VYŠETŘENÍ
Alergoimunologické vyšetření by mělo být součástí 
diagnostického procesu u každého pacienta s ast-
matem. Vyšší podíl alergické etiologie na patogene-
zi astmatu je přítomný u dětí, ale alergické astma se 
může manifestovat i ve vyšším věku.(7) Atopii zjiš-
ťujeme přibližně u poloviny dospělých nemocných 
s astmatem.(3) Za účelem odhalení senzibilizace 
na inhalační alergeny (pyly jarních stromů, travin  
a bylin, roztoče, zvířecí alergeny, plísně) se prová-
dějí kožní prick testy nebo vyšetření specifických 
IgE. Průkaz senzibilizace je nutné korelovat s klinic-
kými projevy pacienta, protože senzibilizace nemusí 
ještě znamenat klinicky významnou alergii.(7)

DALŠÍ CÍLENÁ VYŠETŘENÍ
Astma může být asociováno s řadou komplikujících 
nemocí, které mohou zhoršovat kontrolu astmatu 
nebo řada onemocnění může imitovat astma.(4)  
Proto u diferenciálně-diagnostických pochybností 
se provádí skiagram hrudníku a u některých paci-
entů je nutné doplnit i CT (počítačová tomografie) 
hrudníku, event. bronchoskopii. Další vyšetření 
směřují k vyloučení komorbidit, nejčastěji chronic-
ké rinosinusitidy nebo gastroezofageální refluxní 
nemoci, event. dalších nemocí zhoršujících kvalitu 
života pacienta a kontrolu astmatu.(3,4,7)

Klasifikace astmatu  
Klinická klasifikace astmatu je základem pro sta-
novení správného terapeutického postupu. V sou-
časnosti je používaná klasifikace dle tíže nemoci  
a podle úrovně kontroly astmatu. Klasifikace dle tíže 
nemoci vychází z úrovně léčby, která je potřebná  
k dosažení a udržení plné kontroly astmatu. Globální 



antiastmatikem a/nebo systémovou kortikoterapií, 
aby se zabránilo tomu, že astma bude „nekontro-
lované“, nebo zůstává „nekontrolované“ i přes tuto 
terapii.(13) Pro skupinu pacientů s nejtěžším průbě-
hem astmatu se používá i termín problematické 
těžké astma (PTA). Do této skupiny patří pacienti 
s obtížně léčitelným astmatem (OLA) a těžkým 
refrakterním astmatem (TRA). Pod pojmem OLA 
v současnosti rozumíme astma, u kterého příči-
nou nedostatečné kontroly jsou neléčené komor-
bidity, nízká adherence k léčbě, trvající expozice 
alergenům a/nebo profesním noxám, kouření atd. 
Nejzávažnější formou astmatu je TRA, u kterého 
důvodem nedosažení kontroly je tíže samotného 
patologického procesu nemoci.(7)

Terapie astmatu
Cílem léčby astmatu je dosáhnout dobré kontroly 
symptomů astmatu a minimalizovat budoucí rizika 

Kontrolující antiastmatika 

Úlevová antiastmatika 

Ta
b

. 1 Farmakoterapie astmatu(3,14,15)

IKS 

beclometason dipropionát 
budesonid
ciclesonid
fluticason furoát
fluticason propionát 
mometason furoát 

RABA/SABA

salmeterol 
formoterol 
fenoterol
terbutalin

LABA

salmeterol 
formoterol 
vilanterol 
indakaterol 

SAMA

ipratropium 

LAMA

tiotropium 
glykopyronium 

LTRA

montelukast 

Zkratky: IKS – inhalační kortikosteroidy; LABA – β2-agonisté s dlouhodobým účinkem; LAMA – anticholinergika  
s dlouhodobým účinkem; LTRA – antagonista leukotrienových receptorů; RABA – β2-agonisté s rychlým nástupem 
účinku; SABA – β2-agonisté s krátkodobým účinkem; SAMA – anticholinergika s krátkodobým účinkem 

iniciativa pro astma (GINA) rozlišuje klasifikaci ast-
matu dle tíže na lehké, středně těžké a těžké ast-
ma.(4) Náš národní doporučený postup diagnostiky  
a léčby bronchiálního astmatu však navrhuje pě-
tistupňovou klasifikaci vycházející z pěti stupňů 
úrovně farmakoterapie: 1. intermitentní, 2. lehké,  
3. středně těžké, 4. těžké, 5. těžké refrakterní astma.
(7) Kontrola astmatu se posuzuje na základě četnosti 
symptomů, měření plicních funkcí a posouzení bu-
doucích rizik nepříznivého vývoje (exacerbace, re-
modelace dýchacích cest s ireverzibilní obstrukcí, 
nežádoucí účinky léčby). Hodnocení úrovně kont-
roly astmatu rozlišuje astma pod plnou, částečnou 
nebo nedostatečnou kontrolou.(7)

Přibližně 5–10 % z celkové populace astmatiků 
má těžké astma, které je definováno jako astma 
vyžadující léčbu vysokými dávkami inhalačních 
kortikoidů (IKS) v kombinaci s dalším preventivním 
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exacerbací, ireverzibilního poklesu plicních funk-
cí, nežádoucích účinků léčby a mortality spojené  
s astmatem.(4) Kromě farmakoterapie astmatu vý-
znamnou roli hraje komplexní přístup s režimovými 
opatřeními (např. eliminace kouření, expozice pří-
činným alergenům u alergického astmatu), eduka-
cí pacienta (správná inhalační technika, preventivní 
opatření) a léčba komorbidit.(3,4,7)

FARMAKOTERAPIE ASTMATU
Základem farmakoterapie astmatu jsou léčiva, kte-
rá můžeme zařadit do tří skupin: 

1. Kontrolující (preventivní) léčba působí protizá-
nětlivě v dýchacích cestách. Nejdůležitějším lékem 
této skupiny jsou IKS, jejichž včasné nasazení sni-
žuje riziko ireverzibilních změn v dýchacích cestách. 
Efekt IKS zlepšuje přidání β2-agonistů s dlouhodo-
bým nebo ultra-dlouhodobým účinkem (LABA, ev. 
U-LABA), které mají s IKS synergický efekt. Mezi 
preventivní antiastmatika dále patří anticholinergika 
s dlouhodobým účinkem (LAMA), teofyliny s pro-
dlouženým účinkem a antileukotrieny (LTRA), které 
mají přídatné protizánětlivé působení. U závažněj-
ších forem astmatu se jako preventivní léčba mohou 
používat systémové kortikosteroidy (SKS).(3,4)

2. Úlevová (záchranná) léčba je určená k od-
stranění akutních symptomů způsobených bron-
chokonstrikcí, ale neovlivňuje zánět v dýchacích 
cestách. Mezi úlevové léky patří inhalační β2-ago-
nisté s rychlým nástupem účinku (RABA), anticho-
linergika s krátkodobým účinkem (SAMA) nebo 
intravenózně aplikované teofyliny. RABA zahrnuje 
β2-agonisty s krátkodobým účinkem (SABA, např. 
salbutamol), ale i formoterol, který kromě rychlé-
ho nástupu účinku má i dlouhodobé působení.(3)  
V současnosti se ustupuje od užívání samotné úle-
vové léčby RABA bez použití protizánětlivé terapie 
IKS u i lehkých forem astmatu.(4)

3. Biologická léčba se používá jako přídatná léčba 
u těžkých refrakterních forem astmatu, u kterých 

standardní léčba nevede ke kontrole astmatu. 
V současnosti je u pacientů s těžkým astmatem 
splňujících indikační kritéria preferovaná biologic-
ká léčba před nasazením dlouhodobé systémové 
kortikoterapie.(4)

Obr. 1 uvádí strategii léčby astmatu u dospělých  
a adolescentů od 12 let dle GINA.(4,14) V Tab. 1 
jsou uvedena léčiva používaná ve farmakoterapii 
astmatu.(3,14,15) Výhodné je podávání léčiv ve formě 
inhalačních fixních kombinací. U pacientů s těžkým 
astmatem se zkouší i imunomodulační efekt dlou-
hodobé terapie nízkými dávkami makrolidových 
antibiotik (azithromycin).(4) Pacienti s astmatem  
a alergickou rinitidou s prokázanou senzibilizací na 
roztoče jsou indikováni k alergenové imunoterapii 
na roztoče.(4)

V současnosti probíhá intenzivní výzkum nových 
možností léčby astmatu, avšak větší úspěchy do- 

SÚKLregistrace

INZERCE



LÉČIVO

Omalizumab

 

Mepolizumab

 

Reslizumab 

 

Benralizumab

Dupilumab 

Ta
b

. 2

Biologická léčiva schválená pro léčbu těžkého bronchiálního astmatu(14,17)

CÍL

IgE

 

IL-5

 

IL-5

 

IL-5R

 

IL-4R**

DÁVKA

75–600 mg s.c.  
á 2–4 týdny*

100 mg s.c. á 4 týdny 

 

3 mg/kg i.v. á 4 týdny 

 

30 mg s.c. první 3 dávky, 
dále 30mg s.c. á 8 týdnů

 

400–600 mg s.c.  
iniciálně, dále 200–300 
mg s.c. á 2 týdny

VĚK

≥ 6 let 

 

≥ 6 let 

 

≥ 18 let 

 

≥ 12 let 

 

≥ 12 let 

INDIKAČNÍ KRITÉRIA

těžké alergické astma 

přecitlivělost na celoroční inhalační alergen

≥ 2 těžké exacerbace/12 měsíců  

hladina IgE 30-1500 IU/ml  

těžké eozinofilní astma

hladina eozinofilů v periferní krvi  ≥ 300/µl   

≥ 4 těžké exacerbace/12 měsíců  

a/nebo systémová kortikoterapie  ≥ 6 měsíců/poslední rok 

těžké eozinofilní astma   

hladina eozinofilů v periferní krvi ≥ 400/µl   

≥ 4 těžké exacerbace/12 měsíců 

a/nebo systémová kortikoterapie  ≥ 6 měsíců/poslední rok 

těžké eozinofilní astma  

hladina eozinofilů v periferní krvi  ≥ 300/µl      

≥ 4 těžké exacerbace/12 měsíců  

a/nebo systémová kortikoterapie  ≥ 6 měsíců/poslední rok 

těžké eozinofilní a kortikodependentní astma  

nejsou dosud stanoveny podmínky úhrady pro bronchiální 

astma  

* dávka omalizumabu je závislá na sérové hladině celkového IgE a hmotnosti pacienta
** blokuje účinek IL-4 i IL-13
Zkratky: s.c. – subkutánně; i.v. – intravenózně; IgE – imunoglobulin E; IL – interleukin; R – receptor

sud sklízela biologická léčba zaměřená na terapii 
T2-high astmatu. V rutinní praxi je zatím k dispozici 
biologická léčba zaměřená proti IgE, IL-5, recepto-
ru pro IL-5 a společné podjednotce receptoru pro 
IL-4 a IL-13. Probíhají však další studie s novými 
léčivy zaměřenými nejenom na T2-high astma.(2,4)  
V České republice je péče o pacienty s nejkom-
plikovanějšími formami astmatu soustředěna 

na pracoviště Národního centra pro těžké astma 
(NTCA), která jediná mohou indikovat biologickou 
léčbu.(16) Pro léčbu těžkého refrakterního astmatu 
je v klinické praxi zatím schváleno pět monoklo-
nálních protilátek. V Tab. 2 jsou uvedeny používa-
né monoklonální protilátky, jejich způsob podání, 
dávkování a indikace.(14,17) Biologická léčba u T2-
-high těžkého astmatu snižuje počet exacerbací, 
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hospitalizací, eozinofilů v periferní krvi a sputu, 
FENO, spotřebu inhalačních i systémových korti-
kosteroidů a zlepšuje plicní funkce a kvalitu života 
astmatiků.(6,17,18)

NEFARMAKOLOGICKÁ LÉČBA ASTMATU 
Bronchiální termoplastika (BT) je bronchosko-
pické radiofrekvenční ošetření dýchacích cest,  

u kterého dochází k redukci buněk hladkého sval-
stva.(4) Hypertrofie/hyperplázie hladkého svalstva 
dýchacích cest jsou považovány za typický znak 
těžkého astmatu, proto se tento výkon zkouší  
u určitých pacientů s TRA. Dlouhodobé účinky této 
invazivní techniky však nejsou dosud známé, pro-
to tento zákrok zatím nepatří k rutinním léčebným 
metodám.(4)

preferovaná volba 

kontrolující léčby 

s cílem zabránit 

exacerbacím 

a kontrolovat 

symptomy

další možnosti 

kontrolující léčby

preferovaná volba 

úlevové léčby

další možnosti 

úlevové léčby

O
b

r. 
1Strategie léčby astmatu u dospělých a adolescentů starších 12 let dle GINA 2020(4)

Možnosti léčby astmatu: 

dle individuální potřeby pacienta  

upravit léčbu směrem nahoru nebo dolů

krok 1 

v případě potřeby 

nízká dávka  

IKS-formoterol*

nízká dávka  

IKS podaná 

vždy při podání 

SABA**

podle potřeby 

nízká dávka  

IKS-formoterol* 

krok 2

denně nízká 

dávka IKS nebo 

dle potřeby  

nízká dávka  

IKS-formoterol*

 

denně LTRA 

nebo nízká dávka 

IKS podaná 

vždy při podání 

SABA** 

krok 3

nízká dávka  

IKS-LABA

střední dávka IKS 

nebo nízká dávka 

IKS + LTRA

podle potřeby 

SABA

krok 4

střední dávka  

IKS-LABA

vysoká dávka IKS, 

jako přídatná léčba 

tiotropium nebo 

LTRA****

podle potřeby  

nízká dávka  

IKS-formoterol***

vysoká dávka 

IKS-LABA

referovat 

k posouzení 

fenotypu

± přídatná léčba 

tiotropium 

anti-IgE

anti-IL-5/5R

anti-IL-4R

nízká dávka PKS, 

avšak zvážit nežá-

doucí účinky 

* data pouze pro budesonid-formoterol; ** IKS a SABA v oddělených inhalátorech nebo ve fixní kombinaci  
*** pouze pro pacienty s kontrolující a úlevovou léčbou budesonid/formoterol nebo beclometason/formoterol  
**** zvážit SLIT (roztoči) u senzibilizovaných pacientů s alergickou rinitidou a s FEV1 > 70 %
Zkratky: GINA – Globální iniciativa pro astma; IgE – imunoglobulin E; IKS – inhalační kortikosteroidy; IL– interleukin; 
R – receptor; LABA – β2-agonisté s dlouhodobým účinkem; LTRA – antagonista leukotrienových receptorů;  
PKS – perorální kortikosteroidy;  SABA – β2-agonisté s krátkodobým účinkem; SLIT – sublinguální imunoterapie
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Bronchiální astma patří k nejčastějším onemocněním dýchacích cest, u kterého byl 
dosažen velký pokrok v léčbě a snížení mortality v posledních dekádách. Základem 
léčby zůstávají inhalační kortikosteroidy, které se kombinují s další přídatnou léčbou. 
Astma je heterogenní onemocnění s různými fenotypy a endotypy, které vyžadují od-
lišný přístup k léčbě zejména u těžkých forem rezistentních na standardní terapii. 
Nejvýznamnější pokroky byly zaznamenány v terapii alergického i nealergického eo-
zinofilního astmatu, pro které jsou již v rutinní praxi dostupná biologická léčiva cílená 
na molekuly IgE a signalizační kaskádu IL-5 a IL-4/IL-13. Ostatní možnosti terapie jsou 
zatím ve fázi výzkumu, při-
čemž největším problémem 
zůstává léčba těžkého non- 
eozinofilního astmatu. 

MUDr. Beáta Hutyrová, Ph.D.
Oddělení alergologie a klinické imunologie  
FN Olomouc, I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
+420 588 444 791, beata.hutyrova@fnol.cz

ZÁVĚR

1. Cevhertas, L., Ogulur, I., Maurer, D. J. et al.: Ad-
vances and recent developments in asthma in 
2020. Allergy 2020; 75: 3124–3146. 

2. Côté, A., Godbout, K., Boulet, L. P. et al.: The 
management of severe asthma in 2020.  Bio-
chem Pharmacol 2020; 179: 114112. 

3. Kašák, V.: Asthma bronchiale. 3. vydání. Praha, 
Maxdorf 2018.

4. Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention (2020 Updated) (cit. 1.3.2021) Do-
stupnost https://ginasthma.org/wp-content/
uploads/2020/04/GINA-2020-full-report_-final-_
wms.pdf. 

5. Rogliani, P., Calzetta, L., Matera, M. G. et al.: 
Severe Asthma and Biological Therapy: When, 
Which, and for Whom. Pulm Ther 2020; 6(1): 
47–66. 

6. Tan, R., Liew, M. F., Lim, H. F. et al.: Promises 
and challenges of biologics for severe asthma. 
Biochem Pharmacol 2020; 179: 114012. 

7. Teřl, M., Čáp, P., Dvořáková, R. et al.: Doporu-
čený postup diagnostiky a léčby bronchiálního 
astmatu. Semily, GEUM 2015. 

8. Krings, J. G., McGregor, M. C., Bacharier, L. B., 
Castro, M.: Biologics for Severe Asthma: Tre-
atment-Specific Effects Are Important in Cho-
osing a Specific Agent. J Allergy Clin Immunol 
Pract 2019; 7: 1379–1392.

9. Novosad, J., Krčmová, I.: Biologická léčba 
eozinofilních fenotypů těžkého bronchiálního 
astmatu. Stud Pneumol Phthiseol 2018; 78(4): 
122–133.

10. 1Fajt, M. L., Wenzel, S. E.: Development of New 

Therapies for Severe Asthma. Allergy Asthma 
Immunol Res 2017; 9(1): 3–14. 

11. Stokes, J. R., Casale, T. B.: Characterization of 
asthma endotypes: implications for therapy. Ann 
Allergy Asthma Immunol 2016; 117(2): 121–5. 

12. Syabbalo, N.: Biomarkers for Diagnosis and Ma-
nagement of Eosinophilic Asthma. Ann Clin Med 
Res 2020; 1(1): 1003.

13. Chung, K. F., Wenzel, S. E., Brozek, J. L. et al.: 
International ERS/ATS guidelines on definition, 
evaluation and treatment of severe asthma. Eur 
Respir J 2014; 43: 343–73.

14. Krčmová, I., Novosad, J.: Enerzair Breezhaler  
– první léčivý přípravek ve fixní inhalační troj-
kombinaci k léčbě astmatu. Remedia 2020; 30: 
479–484. 

15. Státní ústav pro kontrolu léčiv – online doku-
menty. (cit. 1.3.2021) Dostupnost https://www.
sukl.cz/modules/medication/search.php.

16. Sedlák, V., Chlumský, J., Teřl, M. et al.: Doporu-
čený postup pro léčbu obtížně léčitelného bron-
chiálního astmatu. (cit. 1.3.2021) Dostupnost 
http://www.pneumologie.cz/ guidelines/. 

17. Agache, I., Akdis, C. A., Akdis, M. et al.: EAACI 
Biologicals Guidelines-Recommendations for 
severe asthma. Allergy 2021; 76(1): 14–44. 

18. Agache, I., Beltran, J., Akdis, C. et al.: Efficacy 
and safety of treatment with biologicals (benra-
lizumab, dupilumab, mepolizumab, omalizumab 
and reslizumab) for severe eosinophilic asthma. 
A systematic review for the EAACI Guidelines – 
recommendations on the use of biologicals in 
severe asthma. Allergy 2020; 75(5): 1023–1042.

LITERATURA

Referátový výběr
z dermatovenerologie 34 1 | 2021



SÍLA KONOPÍ,
SÍLA PŘÍRODY

Česká kosmetika a doplňky 
stravy z přírodních surovin.stravy z přírodních surovin.stravy z přírodních surovin.stravy z přírodních surovin.

O
bs

až

en
o více než

90
SLOŽEK

PŘÍRODNÍHO

PŮVODU

%

www.silakonop
i.c

z

VitaSkin Gold
Promazává, napomáhá:
• suché a popraskané pokožce
• navrátit pružnost a jemnost

VitaSkin Platinum
S oxidem zinečnatým, napomáhá:
•  ke zklidnění pokožky 

se sklonem k opruzeninám
• obnovovat kožní bariéru

Sleva 20 % s kódem   DERMA20
Platí do 30. 6. 2021.

LABORATORNĚ 
TESTOVÁNO

BEZ SYNTETICKÝCH BARVIV,
SILIKONŮ, MINERÁLNÍCH OLEJŮ
GMO A UMĚLÉ PARFEMACE

PŘÍRODNÍ 
SLOŽKY

ČESKÝ 
VÝROBEK

DrCBD_inzerce_Dermatovenerologie_165x225.indd   1 13.5.2021   0:16:11



VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Základem diagnostiky bronchiálního astmatu je: 
a) skiagram hrudníku 
b) funkční vyšetření plic 
c) bronchoskopie 
d) počítačová tomografie hrudníku 

Mezi fenotypy bronchiálního astmatu patří:
a) eozinofilní alergický 
b) eozinofilní nealergický 
c) non-eozinofilní 
d) všechny uvedené možnosti 

Nejdůležitějším lékem v terapii astmatu jsou: 
a) β2-agonisté s dlouhodobým účinkem
b) antagonisté leukotrienových receptorů
c) inhalační kortikosteroidy
d) anticholinergika s dlouhodobým účinkem

Co jsou onkolytické viry?
a) viry přednostně se replikující v nádorových buňkách,  

s cytotoxickým účinkem
b) virové vektory, které modifikují cytotoxické T-lymfocyty 

k účinnější likvidaci nádorových buněk
c) viry, napadající Treg lymfocyty, čímž dojde  

k odblokování imunitní odpovědi proti nádoru 
d) virové vektory s tropismem pro nádorové buňky, 

obsahují tumor-supresorový gen, který způsobí 
apoptózu nádorových buněk

Očkování proti HPV infekci je v České republice 
hrazeno ze zdravotního pojištění pro:
a) nikoho
b) pro dívky ve věku 13–14 let
c) pro dívky ve věku 13–17 let
d) pro dívky a chlapce ve věku 13–14 let

Jaké je v současnosti klinické rozšíření  
genové terapie?
a) rutinní klinická praxe v mnoha oborech
b) v klinické praxi pro vybrané diagnózy v několika 

oborech
c) mnoho přípravků je ve fázi klinického zkoušení,  

ale žádný není v rutinní praxi
d) kvůli zásadním problémům s účinností a bezpečností 

je pouze v preklinickém stádiu výzkumu

Při očkování proti HPV po koitarche  
(začátku pohlavního života) je obecně  
účinnost HPV vakcinace:
a) stejná jako při očkování před koitarche
b) přibližně poloviční než při očkování před koitarche
c) minimální, ale vakcinace má smysl ve vybraných 

indikacích
d) blíží se nule, proto očkování nemá význam

Kdy volit primární radioterapii?
a) vždy 
b) u neresekabilního onemocnění 
c) dle preferencí pacienta 
d) dle lokalizace

Pro primární radioterapii lze použít: 
a) zevní RT 
b) brachyterapii 
c) normofrakcionaci 
d) hypofrakcionaci

Adjuvantní RT je indikována: 
a) u bazaliomů s R1 resekcí 
b) u spinaliomů s R1 resekcí 
c) u pokročilých T3, T4 spinaliomů 
d) v případě pozitivních uzlin
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SOUČASNÉ ZNALOSTI  
O ÚČINNOSTI HPV VAKCINACE
Sehnal, B.1,2, Sláma, J.3   
1 Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a FN Na Bulovce
2 Nemocnice Neratovice
3 Onkogynekologické centrum, Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN

SOUHRN: HPV (lidský papilomavirus) infekce je pravděpodobně nejčastějším sexuálně přenosným 
onemocněním. HPV infekce způsobí přibližně 5 % všech lidských karcinomů. Minimálně 13 HPV 
genotypů je řazeno mezi kancerogenní nebo pravděpodobně kancerogenní ve vztahu k rakovině 
děložního hrdla. Česká republika patří mezi státy, kde je očkování proti HPV hrazeno pro dívky  
a chlapce ve věku 13–14 let ze zdravotního pojištění. V současnosti jsou na trhu tři vakcíny; bivalentní  
Cervarix, kvadrivalentní Gardasil (dříve Silgard) a nonavalentní Gardasil9. Rozsáhlé studie ukázaly  
u všech vakcín významnou účinnost proti HPV asociovaných onemocněním. Účinnost byla zvláště 
velmi vysoká převážně proti vakcinovaným genotypům u HPV naivních jedinců. Tento článek 
je přehledem shrnujícím současné znalosti o účinnosti HPV vakcinace proti HPV asociovaným 
onemocněním genitálu. 

KLÍČOVÁ SLOVA: lidský papilomavirus – HPV – očkování – účinnost – HPV asociovaná onemocnění

SUMMARY: Current knowledge about the efficacy of HPV vaccination. HPV (human papillomavirus) 
infection is probably the most frequent sexually transmitted disease. HPV infections cause approximately 
5 % of all human cancers. At least 13 HPV genotypes are classified as carcinogenic or probably carcino-
genic in respect to the cervical cancer. The Czech Republic belongs to countries that cover HPV vacci-
nation of girls and boys at the age of 13–14 years from general health insurance. At the time, there are 
three vaccines on the market; bivalent Cervarix, quadrivalent Gardasil (formerly Silgard), and nonavalent 
Gardasil9. Large trials have shown significant efficacy against HPV-related diseases for all vaccines. The 
efficacy has been very high especially in HPV naive subjects to the vaccine related types. This paper is  
a review summarizing current  knowledge about the efficacy of HPV vaccination against HPV-related 
genital diseases.

KEY WORDS: Human papillomavirus – HPV – vaccination – efficacy – HPV-related diseases

Infekce lidským papilomavirem (human papillomavirus, 
HPV) je celosvětově nejčastější sexuálně přenosná infekce 
napadající lidský organizmus.
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SOUČASNÉ ZNALOSTI O ÚČINNOSTI HPV VAKCÍNACE

ÚVOD
Infekce lidským papilomavirem (human papillo-
mavirus, HPV) je celosvětově nejčastější sexuálně 
přenosná infekce napadající lidský organizmus.  
Z epidemiologických dat vyplývá, že alespoň jed-
nou za život se HPV nakazí 75–80 % sexuálně 
aktivních jedinců. Pod vlivem vysoce rizikových 
(high-risk, HR) genotypů HPV mohou vzniknout 
maligní nádory anogenitální oblasti a některé nádo-
ry hlavy a krku. Nízce rizikové (low-risk, LR) geno-
typy způsobují zejména benigní bradavice. Spolu  
s Helicobacter pylori a viry hepatitidy B a C jsou 
HPV nejčastější infekční příčinou malignit.(1)

Odhaduje se, že v důsledku HPV infekce vzniká 
celosvětově asi 5 % malignit. Podíl nově vzniklých 
karcinomů následkem HPV infekce udává veličina 
PAF (The Population Attributable Fraction). Z cel-
kového množství 12,8 mil. nových karcinomů na 
světě v roce 2008 vzniklo asi 610 tisíc v důsled-
ku HPV infekce, z toho bylo 570 tisíc karcinomů  
u žen (PAF 9,4 %) a 39 tisíc karcinomů u mužů 
(PAF 0,6 %).(2) PAF se výrazně liší podle regio-
nu, od 1,2 % v Austrálii a na Novém Zélandu až 
k 14,2 % v subsaharské Africe a 15,5 % v Indii.
(2) V České republice bylo v roce 2013 hlášeno 57 
239 nových malignit, z toho 1 530 asociovaných 
s HPV (PAF 2,7 %).(1)

HPV infekce je asociována nejvíce s rozvojem kar-
cinomu děložního hrdla, téměř všechny karcinomy 
děložního hrdla jsou způsobeny HR HPV. Karcinom 
děložního hrdla je navíc celosvětově nejčastější 
malignitou vzniklou v důsledku HPV infekce.(2) Po-
dle velké metaanalýzy vznikne na podkladě HPV 
infekce 84,3 % karcinomů anu, 69,9 % karcinomů 
pochvy a 40,4 % karcinomů vulvy.(3)

Asociace HPV infekce s dlaždicobuněčnými karci-
nomy hlavy a krku se udává v širokém rozmezí, 
metaanalýza publikací z let 1995 až 2015 zjistila 
39,3% pozitivitu HPV u celkem 1 497 karcinomů 
dutiny ústní.(4, 5) 

Do skupiny vysoce rizikových genotypů HPV je  
v současnosti řazeno 13–18 genotypů (kancero-
genní HPV 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58, 59, 68, 73, 82 a pravděpodobně kancerogenní 
HPV 26, 53, 66). Obecně však panuje shoda, že za 
nejdůležitější pro vznik lidských malignit jsou pova-
žovány genotypy HPV 16, 18, 31, 33 a 45.(1, 2, 3, 5)  

Na podkladě infekce nízce rizikových genoty-
pů (nejčastěji HPV 6 a 11) vznikají kondylomata 
acuminata (genitální bradavice, genital warts)  
s přibližně 6–10% celoživotním rizikem incidence  
v běžné populaci.(1, 6)

Vakcinace proti HPV
Identifikace HPV jako primární příčiny cervikálního 
karcinomu a kompletní popis struktury genomu 
HPV se staly podmínkou pro přípravu rekombi-
nantní vakcíny složené z vysoce purifikovaných, 
viru podobných částic (VLPs, virus-like particles) 
tvořených hlavním papilomavirovým kapsidovým 
proteinem L1.(7) V současnosti jsou k dispozici tři 
komerčně vyráběné profylaktické vakcíny – biva-
lentní Cervarix (HPV 16/18), kvadrivalentní Garda-
sil (dříve Silgard) (HPV 6/11/16/18) a nonavalentní 
Gardasil9 (HPV 6/11/16/18/31/33/45/53/58). HPV 
vakcinace byla zahrnuta do očkovacích kalendářů 
ve všech 28 zemích Evropské unie s pokrytím od 
10 % v Polsku, přes 27–83 % v různých regionech 
Itálie až po 90% pokrytí ve vlámské části Belgie.(7) 
V České republice je HPV vakcinace od 1. dubna 
2012 pro dívky a od roku 2018 také pro chlapce 
ve věku 13 až 14 let hrazena z prostředků veřejné-
ho zdravotního pojištění. Každoročně využije tuto 
možnost 60–65 % dívek a 30–35 % chlapců.(8)

Po očkování kvadrivalentní a nonavalentní vakcí-
nou byla prokázána výborná efektivita proti ano-
genitálním prekacerózám a genitálním kondyloma-
tům asociovaným s vakcinálními HPV genotypy.(9) 
Subjekty naočkované třemi dávkami nonavalentní 
HPV vakcíny prokazují seropozitivitu proti všem  
9 genotypům po 5 letech v 77,5–100 %.(10) Biva-
lentní vakcína obsahuje VLP pro HPV 16/18, ale 
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díky zkřížené ochraně indukuje tvorbu protilátek  
i proti HPV 31, 33, 35, 45, 52 a 58. Po realizaci 
vakcinačního schématu vykazuje účinnost až proti 
93 % těžkým prekancerózám (cervikální intraepi-
teliální neoplázie 3. stupně, CIN 3) bez ohledu na 
asociovaný genotyp HPV.(7, 9) Titr zkřížených neu-
tralizačních protilátek proti HPV 31, 33, 45 je sice 
nižší než titr protilátek proti HPV 16/18, ale dosta-
tečný k protekci minimálně po dobu 5 let.(9) Po vak-
cinaci 3 dávkami bivalentní HPV vakcíny byly za 
10 let po imunizaci prokázány protektivní hladiny 
protilátek proti HPV 31 a 45 v 85 % a proti HPV 
16/18 ve 100 % případů.(9) Zkřížené protilátky proti 
nevakcinálním genotypům po očkování Gardasilem 
byly detekovány u 46 % jedinců proti HPV 31, u 29 
% jedinců proti HPV 33, u 7 % jedinců proti HPV 
45, u 18 % jedinců proti HPV 52 a u 6 % jedinců 
proti HPV 58.(9) Recentní studie prokázala, že pro-
tilátky po očkování Gardasilem9 prochází placen-
tární bariérou a mohou tak chránit plod před HPV 
infekcí, což je významné především pro genotypy 
HPV 6 a 11 jako ochrana před juvenilní rekurentní 
respiratorní papilomatózou novorozence.(9) 

Data účinnosti HPV vakcinace v populaci
Účinnost HPV vakcinace se zpočátku sledova-
la podle změny prevalence genitální HPV infekce  
v očkované populaci. V případě sledování změ-
ny incidence HPV asociovaných onemocnění po 
vakcinaci, je nejjednodušší sledovat změnu inci-
dence genitálních kondylomat vulvy, protože jejich 
incidence je relativně vysoká a inkubační doba 
krátká, takže efekt vakcinace se projeví velmi brzy.  
V Austrálii začalo populační očkování dívek ve věku 
12–17 let kvadrivalentní HPV vakcínou s pokrytím 
70–80 % od roku 2007. Již 3 roky po zahájení 
vakcinace byla zaznamenána velmi významná re-
dukce kondylomat o 92,6 % u dívek ve věku pod 
21 let a také o 81,8 % u chlapců stejného věku, 
ačkoliv chlapci ani muži vakcinovaní nebyli. Velmi 
podstatná redukce byla pozorována také u žen ve 
věku 21–30 let o 72,6 % a o 51,1 % u stejně sta-
rých mužů. Na druhou stranu, žádná změna nebyla 

pozorována v incidenci kondylomat u žen nad 30 
let a také u mužské homosexuální komunity všech 
věkových kategorií.(11) V Anglii byla dívčí populace 
očkována bivalentní vakcínou, která není primárně 
cílena na ochranu proti LR genotypům. V období 
od 9/2008 do 10/2012 bylo dosaženo 80% pokrytí 
a byla zaznamenána redukce kodylomat o 30,6 % 
u dívek ve věku 15–19 let a o 25,4 % u stejně sta-
rých chlapců.(12) Podle dánské studie se genitální 
bradavice prakticky neobjevily v nejmladších věko-
vých kohortách vakcinovaných dívek.(13) Ve studii 
z Kalifornie se výskyt kondylomat snížil až o 35 % 
u žen mladších 21 let.(14) V USA došlo po uvedení 
HPV vakcinace ke snížení incidence hlášených kon-
dylomat u celé populace dívek ve věku 15–19 let 
z 2,9 (na 1 000 stejně starých dívek) v roce 2006 
na 1,8 v roce 2010.(15) Údaje z databází zdravotních 
pojišťoven odhalily, že v Německu se počet kondy-
lomat u dívek ve věku 12–17 let snížil o 23 % bě-
hem jediného roku po zavedení plošného očkování 
v roce 2007.(16) Podle české studie zahrnující 1 086 
žen ve věku od 16–40 let očkovaných kvadrivalent-
ní HPV vakcínou byl zaznamenán pokles incidence 
genitálních bradavic o 90,6 % během jednoho roku 
po vakcinaci. U žen s předešlou anamnézou geni-
tálních bradavic byl zaznamenán pokles rekurence 
onemocnění na 1,1 % u vakcinovaných na rozdíl od 
10,9 % u nevakcinovaných žen.(6) 

Hlavním cílem implementace HPV vakcinace do 
očkovacích kalendářů ve všech zemích světa ale 
zůstává především snížení incidence karcinomu 
děložního hrdla a cervikálních prekanceróz. Kar-
cinom děložního hrdla se přes stadia prekanceróz 
vyvíjí roky až desetiletí, proto se významnější efekt 
HPV vakcinace na jeho incidenci projeví nejdříve  
s odstupem 25–30 let. Ale již dnes existuje evi-
dence o reálném snížení incidence cervikálních 
prekanceróz u očkovaných žen.

Velká švédská studie zahrnula do své práce všech-
ny dívky a ženy ve věku 13–30 let s trvalým poby-
tem ve Švédsku v letech 2006–2013.(17) Komplexní 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 40 1 | 2021



SOUČASNÉ ZNALOSTI O ÚČINNOSTI HPV VAKCÍNACE

údaje byly získány ze švédských zdravotnických 
registrů (Swedish HPV Vaccination register, Natio-
nal Vaccination register, Prescribed Drug register, 
National Swedish Cervical Screening Registry). 
Celkem 236 372 dívek a žen (17,7 % celkové stu-
dované kohorty) bylo očkovaných kvadrivalentní 
HPV vakcínou, u 182 861 dívek (77,4 % očkova-
ných) byla zahájena vakcinace před 17. rokem ži-
vota. Z 1 097 319 neočkovaných žen a dívek byla 
u 34 839 (3,17 %) v letech 2006–2013 diagnosti-
kována závažná prekanceróza děložního hrdla nebo 
karcinom (tzv. CIN 2+). Z celkového počtu 9 227 
žen očkovaných mezi 20.–29. rokem života byla ve 
stejném období u 190 (2,06 %) diagnostikována CIN 
2+. Z 44 284 dívek očkovaných mezi 17.–19. ro-
kem života byla prokázána CIN 2+ u 191 (0,43 %)  
a z 182 861 dívek očkovaných před 16. rokem života 
byla detekována pouze u 41 (0,02 %) žen. Autoři stu-
die uzavírají, že účinnost kvadrivalentní HPV vakcíny 
proti CIN 2+ dosáhla ve studované populaci 75 %  
pro dívky a ženy očkované před 17. rokem života, 
46 % pro očkované mezi 17. a 19. rokem a 22 %  
u očkovaných mezi 20. a 29. rokem života.(17)

Incidence karcinomu děložního hrdla je překvapivě 
poměrně vysoká také v Japonsku, u žen ve věku 
15–39 let dosahuje téměř 13 nových případů na 
100 000 žen za rok.(18) V dubnu 2013 byl proto 
zahájen program aktivní podpory HPV vakcinace 
pro dívky ve věku 12–16 let bivalentní nebo kva-
drivalentní HPV vakcínou podle výběru rodičů.  
V roce 2015 bylo v rámci národního screeningové-
ho programu vyšetřeno 22 743 žen ve věku 20–29 
let, z toho 1 969 (8,7 %) bylo očkovaných. Frek-
vence záchytu histologicky prokázané těžké cervi-
kální léze byla 0,20 % u vakcinovaných (4/1969)  
a 0,66 % u nevakcinovaných (166/20774). Vakci-
nované dívky měly tedy o 69 % nižší riziko vzniku 
CIN 2+ (relativní riziko = 0,31).(18)

V Kanadě byla HPV vakcinace kvadrivalentní vak-
cínou pro dívky ve věku 9–14 let postupně zahrnu-
ta do očkovacích kalendářů ve všech provinciích 

mezi roky 2007 až 2009 a od roku 2013 postupně 
také pro chlapce.(19) Pokrytí očkované populace 
se v různých státech pohybovalo od 44–84 %.  
V provincii Ontario se díky vakcinaci snížila inci-
dence CIN 2+ o 44 % (relativní riziko = 0,56), 
v provincii Alberta se snížila incidence CIN 2+  
o 52 % (relativní riziko = 0,48) a v provincii Britská 
Kolumbie se incidence CIN 2+ u mladých dívek ve 
věku 15 až 17 let snížila dokonce o 86 % (relativní 
riziko = 0,14).(19) 

Plošná HPV vakcinace kvadrivalentní vakcinou byla 
v USA zavedena v roce 2006 pro dívky ve věku 
11–12 let se záchytným očkováním do 26 let, od 
roku 2016 byla kvadrivalentní vakcína nahrazena 
nonavalentní vakcínou. V roce 2016 alespoň jed-
nu dávku obdrželo 65,1 % dívek ve věku 13–17 let  
a 43,0 % stejně starých dívek obdrželo všechny 
předepsané dávky.(20) Center for Disease Control and 
Prevention v USA analyzovalo data z projektu HPV-
-IMPACT (Human Papillomavirus Vaccine Impact 
Monitoring Project) o hlášených případech CIN2+ 
v letech 2008–2016 vztažené k určité věkové ko-
hortě a výstupní data byla extrapolována na celou 
ženskou populaci v USA. Zatímco v roce 2008 byla 
incidence CIN2+ ve věkové kohortě 18–19 let 206 
nových případů na 100 tisíc stejně starých žen, v le- 
tech 2014–2016 klesla asi 20krát na 8–12 nových 
případů na 100 tisíc stejně starých žen. Ve věkové 
kohortě 20–24 let byl zaznamenán přibližně čtyřná-
sobný pokles CIN2+ z 559 na 151 na 100 tisíc stej-
ně starých žen. Nárůst incidence CIN2+ za stejné 
období byl naopak zaznamenán u žen starších, které 
nebyly zahrnuty do vakcinační strategie.(20)

V státě Tennessee bylo zahájeno očkování kva-
drivalentní HPV vakcínou stejně jako v celých 
USA v roce 2006. Mezi roky 2008 a 2013 bylo  
v okrese Davidson County identifikováno celkem  
2 031 žen s histologicky prokázanou CIN2+.(21) Za-
tímco v roce 2008 ženy ve věku 18–20 let tvořily 
8,3 % kohorty s histologicky prokázanou CIN2+,  
v roce 2013 stejně staré ženy tvořily již jen 2,3 % 
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této kohorty. Incidence CIN2+ poklesla u žen ve 
věku 18–20 let mezi roky 2008 a 2013 z 188,9 na 
58,7 na 100 000 stejně starých žen za rok, což od-
povídá snížení o 24,2 % za každý rok. U žen ve věku 
21–24 let byl zaznamenán pokles incidence z 495,6 
na 332,4 na 100 000 stejně starých žen za rok, což 
odpovídá snížení o 10,1 % za každý rok.(21) 

Retrospektivní studie zpracovávající data ze skot-
ského národního vakcinačního programu měla za 
cíl zhodnotit účinnost plošné HPV vakcinace na in-
cidenci cervikálních prekanceróz u mladých žen ve 
věku 20 let.(22) Ve Skotsku se dívky ve věku 12–13 
let začaly plošně očkovat bivalentní HPV vakcínou 
od roku 2008 s pokrytím okolo 90 %. Do studie bylo 
zařazeno 64 026 nevakcinovaných žen narozených 
v letech 1988–1990 a 74 666 žen očkovaných ve 
věku 12–13 let (narozené 1995–1996). Celkem  
68 480 žen dokončilo celé vakcinační schéma. 
Účinnost vakcíny vykazovala 78% protekci pro-
ti CIN1, 89% protekci proti CIN2  a 86% protekci 
proti CIN3. Díky komunitní imunitě se navíc zjistila 
významná redukce prekanceróz i v kohortě nevak-
cinovaných dívek narozených v letech 1995–1996, 
která dosáhla 63 % proti CIN1, 67 % proti CIN2  

a 100 % proti CIN 3 ve srovnání s nevakcinovanými 
ženami narozenými mezi roky 1988–1990.(22) 

Dánská studie zjišťovala na základě údajů dán-
ského národního vakcinačního programu účinnost 
kvadrivalentní HPV vakcíny podle počtu podaných 
dávek.(23) Do studie bylo zahrnuto 590 083 dívek  
a žen ve věku 17–25 let s trvalým pobytem  
v Dánsku v letech 2006 až 2016. Celkem 215 309  
(36 %) bylo očkováno před 16. rokem života a z nich  
40 742 (19 %) obdrželo pouze 1 nebo 2 dávky. 
Na základě analýzy 5 561 žen s histologicky pro-
kázanou závažnou prekancerózou děložního hrdla 
autoři vypočítali účinnost 1 dávky na 62 %, 2 dávek 
také na 62 % a 3 dávek na 63 %. Počet dávek tedy 
při krátkém follow-up nehrál významnou roli.(23) 

Do mezinárodní randomizované dvojitě-slepé 
studie bylo zahrnuto 7 106 subjektů očkovaných 
nonavalentní HPV vakcínou a 7 109 subjektů oč-
kovaných kvadrivalentní HPV vakcínou a také 
dalších 17 622 žen z dřívějších studií (8 810 žen 
očkovaných kvadrivalentní HPV vakcínou a 8 812 
žen po aplikaci placeba).(24) Incidence všech pre-
kanceróz včetně mírných asociovaných s 9 HPV 
genotypy obsaženými ve vakcíně poklesla po oč-
kování nonavalentní HPV vakcínou o 98,4 % (95% 
CI: 96,0–99,5) a incidence CIN2+ asociovaných  
s vakcinálními genotypy poklesla o 98,2 % (95% CI: 
93,6–99,7) ve srovnání s ženami očkovanými pla-
cebem. Navíc byla po očkování nonavalentní HPV 
vakcínou prokázána redukce těžkých vulválních  
a vaginálních prekanceróz asociovaných s vak-
cinálními genotypy o 100 % (95% CI, 85,7–100)  
a redukce genitálních kondylomat asociovaných  
s vakcinálními genotypy o 94,3 % (95% CI, 89.0–
97.6). Nebyla však pozorována žádná účinnost 
proti lézím asociovaným s genotypy neobsaženými 
ve vakcíně (HPV 35, 39, 51, 56 a 59).(24)

Do jiné mezinárodní randomizované dvojitě-slepé 
studie bylo zahrnuto 6 271 žen očkovaných biva-
lentní HPV vakcínou a 6 279 neočkovaných žen.(25) 
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Studie prokázala redukci CIN2 bez ohledu na asoci-
ovaný genotyp o 66,0 % (95% CI: 54,4-74,9) a re-
dukci CIN3 bez ohledu na genotyp o 87,8 % (95% CI: 
71,1-95,7). Sledování změny incidence vulválních  
a vaginálních prekanceróz nebylo součástí studie.(25)

Nedávno publikovaná systematická metaanalýza 
zpracovala 29 článků o vlivu vakcinace na redukci 
kondylomat a 13 publikací zabývajících se inciden-
cí prekanceróz po vakcinaci ze 14 vysoce příjmo-
vých zemí.(26) Za 5–9 let po začátku vakcinace byl 
zaznamenán pokles incidence CIN2+ v celé popu-
laci (vakcinované i nevakcinované) o 51 % u dívek 
starých 15–19 let (relativní riziko = 0,49; 95%CI: 
0,42–0,58) a o 31 % u žen ve věku 20–24 let (rela-
tivní riziko = 0,69; 95% CI: 0,57–0,84) bez ohledu 

na asociovaný genotyp a aplikovanou HPV vakcí-
nu. Práce také doložila snížení výskytu genitálních 
bradavic o 67 % u dívek ve věku 15–19 let (rela-
tivní riziko = 0,33; 95% CI: 0,24–0,46), o 54 %  
u žen ve věku 20– 24 let (relativní riziko = 0,46; 
95% CI: 0,36–0,60) a o 31 % u žen ve věku 25– 29 
let (relativní riziko = 0,69; 95% CI: 0,53–0,89) bez 
ohledu na asociovaný genotyp a aplikovanou HPV 
vakcínu.(26) Zajímavým faktem dokládajícím zásad-
ní význam vakcinace HPV naivní kohorty bylo, že 
incidence CIN2+ se ve stejných populacích zvýši-
la o 19 % u žen ve věku 25–29 let (relativní riziko = 
1,19; 95% CI: 1,06–1,32) a dokonce o 23 % mezi 
ženami ve věku 30–39 let (relativní riziko 1,23; 
95% CI: 1,13–1,34). Takto staré ženy však nebyly 
očkovány, anebo byly očkovány až po koitarche.(26)

Vakcinace proti HPV je k dispozici od roku 2006. V ČR byly HPV vakcíny registrovány  
v roce 2009 a od roku 2012 je očkování v ČR proti HPV hrazeno pro mladé dívky (13–
14 let) a od roku 2018 také pro stejně staré chlapce z prostředků veřejného zdravotní-
ho pojištění. Na základě řady studií včetně randomizovaných a kontrolovaných place-
bem byla v očkovaných populacích zaznamenána významná redukce onemocněních 
asociovaných s HPV infekcí. Dnes tak jsou k dispozici silná a  přesvědčivá data o mi-
mořádném efektu HPV vakcinace na snížení incidence genitálních kondylomat a pre-
kanceróz děložního hrdla. Podobně reálná data o poklesu incidence karcinomu dělož-
ního hrdla lze sice očekávat, 
ale vzhledem k přirozenému 
vývoji karcinomu děložního 
hrdla budou k dispozici nej-
dříve za 10 až 15 let. 

As. MUDr. Borek Sehnal, Ph.D.
1 Onkogynekologické centrum
Gynekologicko-porodnická klinika  
FN Na Bulovce a 1. LF UK
2 Nemocnice Neratovice
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 25.2.2021

Přítomni: prof. Arenberger, doc. Arenbergerová, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, 
doc. Kuklová, doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Resl, prim. Selerová

Omluveni: prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Štork
Místo: on-line
Čas: 10.00–12.00 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané 
dne 7.1.2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. DermaUpdate 26.2.2021
 Po rozeslání pozvánek se zatím zaregistrovalo 

480 účastníků. Technické zabezpečení pro-
vádí firma AV Media, bude možné chatová-
ní dotazů. Celé sympozium bude nahráváno  
a poté k dispozici pro registrované účastníky 
na www.jasta.cz.

2. Podologická sekce ČDS
 Tato nová sekce ČDS byla ustavena na schů-

zi výboru ČDS dne 7.1.2021 a byla vytvořena 
její web stránka na www.derm.cz. V této chvíli 
není ještě zcela dořešen statut nezdravotnic-
kých pracovníků ve smyslu členství v ČDS – 
bude kontaktován právník ČLS JEP.

3. Venerologie (prof. Resl)
 Při jednání představitelů Venerologické sek-

ce ČDS s Hlavní hygieničkou ČR dne 8.12. 
2020 bylo přislíbeno brzké projednání Me-
todického pokynu pro venerologii na MZ ČR. 
Dosud se tak nestalo. Výbor ČDS doporučil 

provést urgenci u Dr. Dľhého z útvaru Hlavní 
hygieničky.

 Doc. Kuklová podotýká, že v době pande-
mie COVID lze těžko očekávat aktivitu MZ ČR  
v tomto směru. Doc. Kuklová dále upozor-
ňuje, že údaje ÚZIS týkající se incidence lues  
v r. 2019 jsou neaktuální a rozporuplné. Také 
zazněla zpráva, že zatímco lockdown způsobil 
celosvětový pokles výskytu lues, v ČR naopak 
stoupá až o 30%.

4. Bonifikační programy VZP
 Výbor ČDS informoval na webu ČDS (kolonka 

– Aktuality dlouhodobé) o možnosti nasmlou-
vání a vykazování kódů ruční dermatoskopie 
44401, 44402 spolu s kódem onkologické 
prevence 44400. Podrobněji bude rozebráno 
v diskuzní přednášce Ing. Šmehlíka (VZP) na 
úvod DermaUpdate dne 26.2.2021.

5. Skincap/Bluecap
 Na výbor ČDS byla doručena informace  

o údajném nedeklarovaném obsahu kortikoidů 
ve zmíněných preparátech, které jsou stále do-
váženy na český trh. Výbor ČDS nemá kom-
petence ani prostředky k provádění takovýchto 
kontrol. Pokud má informátor důvodné pode-
zření, může se obrátit na Státní zdravotní ústav 
(SZÚ), popř. na SÚKL.
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6. Situace na lůžkových kožních odd.  
v ČR (doc. Ettler)

 V souvislosti s pandemií COVID řada nemocnic 
uzavřela kožní lůžková odd. a jejich personál 
deponovala jinam, nebo je přímo přeměnila na 
kovidová oddělení.

 Výbor ČDS provedl šetření a inventarizaci sou-
časného stavu. Zatímco údaje z „menších“ 
nemocnic získal téměř ihned, zkompletování 
údajů z klinik (pražských) se nedaří.

7. Vzdělávací program  
v dětské dermatologii

 MZ ČR vyvěsilo na svém webu aktuální vzdělá-
vací program v odbornosti 405 dětská derma-
tovenerologie. Byly v něm zakotveny i některé 
požadavky na akreditovaná pracoviště (např. 
minimum 10 lůžek), která v současné době 
mohou být málokde splněna.

8. Indikace k výkonům terapeutických  
aferéz u autoimunitních bulózních  
onemocnění (doc. Jedličková)

 Doc. Jedličková (přednostka u Sv. Anny  
v Brně) předložila za sekci imunitních chorob 
koncept rozšíření indikačních kritérií pro afere-
tickou imunoadsorpci u 5 autoimunitních bu-
lózních dermatóz (22371, 22373). Výbor ČDS 
s uvedeným materiálem souhlasí a doporuču-
je, aby byl předjednán (prof. Arenberger) nej-
dříve s autorskou odborností – Česká transfuz-
ní společnost – a v kladném případě by pak 
následovala formální žádost ČDS na Pracovní 
skupinu pro SZV při MZ ČR o rozšíření indikací 
v Registračním listu dotčených výkonů.

9. Léková agenda v období 7.1.–24.2.2021 
(Dr. Benáková)

 BEREME NA VĚDOMÍ
 Lemtrada – alemtuzumab pro léčbu RS
 Lenalidomid v indikaci mnohočetného  

myelomu
 Rinvoq – upadacitinib v indikaci RA 

 p.o. methotrexat – SÚKL sjednocuje formulaci 
na E/REV, DER, a bez indikačního omezení

 Vyžádáno stanovisko OS na LP Conisor a pulz-
ní léčbu u onychomykos (Mgr. Lucie Pospíši-
lová Klimentová, Odbor posuzování preklinické  
a klinické dokumentace SÚKL) – zpracovala 
doc. Kuklová.

10. Noví členové
 Dr. Hanobíková (Pardubice), Dr. Hladíková 

(Pardubice), Dr. Blažková (Jihlava), Dr. Brožo-
vá (Jihlava), Dr. Tohomová (Brno)

 Změny: Dr. Hamáková, Dr. Vysloužilová (dříve 
Gricová), Dr. Nehezová (nově Kováčová)

 Zrušení členství: Dr. Řepišťák, Dr. Hanousek, 
Dr. Šišková, Dr. Ondruchová, Dr. Havlíková

 Snížení příspěvku: (pouze ČLS) Dr. Hasalová, 
Dr. Kunyoštová, Dr. Vaňousová

11. Různé
a) Konference Obličejové dermatózy  

(Praha, 5.11.2021)

b) Kongres českých a slovenských dermatovene-
rologů – rezervace termínu stále trvá v Olomou-
ci. Zřejmě  ale proběhne distančně. Je vhodné 
zahájit sestavování odborného programu.

12. Příští schůze výboru ČDS: 13.5.2021
Zapsal: doc. Ettler
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*
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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). Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. 
Dávkování: Léčba vzplanutí: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týd-
ny. Dlouhodobá udržovací léčba: Pacienti, kteří reagovali ve 4 týdnech na léčbu přípravkem Enstilar 
jednou denně, jsou vhodní pro dlouhodobou udržovací léčbu. Přípravek má být aplikován dvakrát 
týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech na oblasti dříve postižené psoriasis vulgaris. Mezi 
aplikacemi mají být 2 – 3 dny bez léčby přípravkem. Maximální denní dávka nemá překročit  15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny léčby. Pokud jsou používány další topické příprav-
ky s obsahem kalcipotriolu, 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. Pedi-
atrická populace: Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. V současnosti 
dostupné údaje u dětí od 12 do 17 let věku jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1 plné verze souhrnu 
údajů o přípravku, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Způsob 
podání: Kožní. 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 po-
zorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompen-
zace 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. Může být hlášena porucha zraku. Pokud se u pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vi-
dění nebo jiné poruchy zraku, zvážit odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných 
příčin (katarakta, glaukom nebo centrální serózní chorioretinopatie). 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. Ne-
žádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem při léčbě jsou reakce v místě aplikace. 
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: 10.09.2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu 
údajů o přípravku. Reklama na léčivý připravek. 

Enstilar® je první lék na lokální léčbu psoriázy, jehož data z klinických studií 
fáze III porovnávají reaktivní a proaktivní léčbu po dobu 52 týdnů od úvodní 
léčby vzplanutí.6

*  Posuzované podle dosaženého PGA0/1 skóre ve 4. týdnu léčby pro formu masti. Podle dosaženého skóre PGA0/1 a PASI75 ve 4. týdnu pro Enstilar a v 8. týdnu pro formu gelu (mimo kštici). 

PROAKTIVNÍ LÉČBA
ZDÁNLIVĚ SPÍCÍ PSORIÁZY1, 6

 Více dní v remisi během roku  
(v porovnání s reaktivní léčbou)6
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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: Případy 
nových nebo exacerbovaných zánětlivých střevních onemocnění byly hlášeny s inhibitory IL-17, proto se Kyntheum nedoporučuje pacientům se zánětlivým 
střevním onemocněním. 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. Byly hlášeny vzácné případy anafylaktických reakcí. 
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, 
bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, nauzea, artralgie, myalgie, únava, reakce v místě injekce. Méně časté – kandidózy, neutropenie, konjunktivitida. 
Vzácné – anafylaktická reakce. 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, EU/1/16/1155/002. Způsob výdeje a hrazení: Výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je 
plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 22. 7. 2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi 
souhrnu údajů o přípravku.

Reklama na léčivý přípravek.

Reference: 1. Strober B, et al. J Am Acad Dermatol 2016;75(1):77–82. 2. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum® (brodalumab), 22. 7. 2020. 3. Chiricozzi A, et al. Int J Mol Sci 2018;19(1):179. 
4. 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). 5. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.
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*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

PASI* 100 znamená pro Adama

mnohem více než jen zdravou kůži1 Přípravek Kyntheum® je indikován

k léčbě středně těžké až těžké ložiskové 

psoriázy u dospělých pacientů, kteří

jsou kandidáty pro systémovou léčbu.2

Kyntheum zlepšuje kvalitu života

a nabízí celkovou úlevu od symptomů.

Více než 60 % pacientů dosahuje

úplného zhojení kožních projevů.1,2,3

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku4

Vysoká míra zhojení5

Dlouhodobý účinek5


