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Pan Štístko prošel před chvílí čekárnou, plnou pacientů, dychtí-
cích po kontaktu s našimi dermatovenerology. „Hned jsem u vás,“ 
prohodil jsem po pozdravu. Rychle převléknout do modré halenky, 
apartně padnoucích modrých nohavic, respirátor na nose, ruce pod 
vodou, dezinfekce, natáhnout osmičky, galoše, anestézie, skalpel, 
pinzeta, šmik, šmik, uzel u dvanáctky, formalín, koagulace, vstře-
batelné podkoží, trojnulka navrch, sterilní krytí, rádo se stalo, ne, 
díky, kafe dejte sestřičce, sálové oblečení do odpadu, košile, kalhoty, 
plášť, boty a hurá ke Štístkovi. Už mu kape Opdivo. Melanom je SD, 
tedy stable disease, prostě bezva po těch letech.

„Jak bylo na sále?“ začal small talk. „To byla sranda, jak jsem vás potkal minule v Národním. Ta uva-
děčka koukala. Neodpustil jsem si to. Paní, já jsem Štístko. Tady pan doktor mě řezal… Ta měla oči navrch 
hlavy. Ještě, že jí vaše manželka vysvětlila, že žádné důtky a sado maso v klubu, ale regulérní výkon na 
operačním sále,“ doplnil small talk logoreou. „Proč vlastně u toho melanomu operace nestačí?“ vyzvídal. 
„Někdy stačí,“ připomněl mi pana docenta Trnku. Taky ho znáte? V roce 2022 by oslavil sto let, podobně 
jako naše dermatovenerologická společnost. Byl to kamarád mého tatínka, který byl o rok starší. Druhá 
světová válka ale věkové rozdíly relativizovala. Oba se sešli v pětačtyřicátém u zápisu na medicínu. Po 
fakultě se rozprchli přes vojnu a umístěnky po republice. Můj otec pak strávil většinu profesního života za 
Javalem, štěrbinovou lampou, oftalmoskopem a na operačním sále I. oční kliniky v Praze 2, doc. Trnka  
s mikroskopem s histopatologickými skly, později i dermatoskopem a na sále I. kožní kliniky v Praze 2.  
S oftalmoskopem a skalpelem se jednou potkali tváří v tvář. Pana docenta začalo zlobit oko, něco mu tam 
vadilo. Oftalmoskop… To snad ne… Melanom… Může tak vypadat i toxoplazmóza… Tehdy se okulární 
melanom operoval. Žádné plombáže s izotopy. Enukleace. Diagnózu ale potvrdil až patolog. Týden nejisto-
ty, špatné spaní. Diagózu u doc. Trnky potvrdil. Skleněné oko nebylo zbytečné. A výkon byl kurativní. Byl 
tu pak s námi ještě několik desítek let, oženil se kolem šedesátky, vychoval dceru. A to je oční melanom 
někdy horší než kožní.

„Dnes je úplně jiná doba,“ pane Štístko. „U vás operace nestačila, ale Opdivo to i v pokročilém stadiu 
zvládlo. Vzpomínám na své začátky na I. kožní klinice. Psací stroj a stále dokola… Hlava mezocefalická, 
bez deformit, na poklep a pohmat nebolestivá...“ rozpovídal jsem se. Po roce se nám podařilo sehnat 
osobní počítač Robotron. Vypadal jako větší psací stůl a hučel jako menší letadlo. Byl chytrý jako liška 
– operační paměť měl 2x 64 kB a jinou chudák neměl. Vešla se do něj právě jedna stránka chorobopisu,  
a proto jsem ho k jejich psaní využíval. Kdo by tehdy uvěřil, že za nějakých 35 let takhle před Vánoci 2021 
budeme na výborové schůzi ČDS diskutovat detaily připravovaných elektronických voleb do tohoto tělesa 
a přemýšlet, jak to udělat, aby volební lístky dorazily i tomu našemu staršímu kolegovi, který se ještě  

OD POŠTOVNÍHO HOLUBA  
K INTERNETU, OD SKALPELU 
K NIVOLUMABU
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Reminiscence na Olomouc 2019

s elektronikou neseznámil a termíny si poznamenává do stolního kalendáře. Ale také aby nám, dětem ze 
Silikonového údolí, neskončily ve spamovém filtru, v Hromadné poště nebo je nevyhodil jako nevyžádanou 
hromadnou poštu poštovní server v nemocnicích.

Jiná doba. Dnešní dermatochirurg vyndá sentinelovou uzlinu, histopatolog v ní najde melanom, a der-
matolog si jde popovídat s pacientem, jestli chce exenteraci axily, nebo jestli to jen nechá na adjuvantní 
imunoterapii anti-PD-1. Před 30 lety jsem na dermatologické klinice v berlínské Charité operoval s panem 
profesorem Winterem a ten u melanomu nejen že excidoval primární tumor s takovým ochranným lemem, 
za který by se nemusel stydět ani Jack Rozparovač, ale vrhl se i na vynětí Lymphabstrombahnen, tedy 
všech lymfatických cév mezi primárním nádorem a spádovou lymfatickou uzlinou. Pacient tam kliniku 
zpravidla neopustil s jizvou menší než jeden metr.

Dnešní úvodník píšu na přelomu roku, tak se sluší, abychom vám všem společně s panem Štístkem 
popřáli nejen co nejmenší jizvy na těle i duši v roce 2022, ale také hodně štístka po celý rok a příjemné 
zážitky z osobních setkání – třeba na Derma Update 23.3.2022 v Praze, na 16. kongresu slovenských  
a českých dermatologů 9.–11.6.2022 na Štrbském Plese nebo na 17. kongresu českých a slovenských 
dermatologů 13.–15.10.2022 v Olomouci.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Kompletní spektrum všech typů  
fototerapeutických přístrojů 

Excimerový systém 308 nm
UVB 311, UVA, Woodlight, MED testery
Kabiny, hřebeny, celotělové i lokální zářiče

     obchod@medopra.cz              +420 603 978 064 

www.medopra.cz   |   www.alma-soprano.com   |   www.almalasers.com 

Autorizovaný distributor Alma v ČR
Ing. Aleš Wiedeman, Medopra s. r. o.

• Tři vlnové délky současně
• Všechny barvy chloupků
• Všechny typy kůže (i opálená)
• Mužská záda jen 5-8 minut  
• Chlazení Ice Puls na – 3 °C
• Patentovaná SHR technologie 
• Účinné a bezpečné protokoly
• Nepřetržitý vývoj od roku 2006
• Silná globální značka   
• Navrženo a vyrobeno v Izraeli

•755 nm, Alex

810 nm, Speed

1024 nm, YAG
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TOLERIANE  DERMALLERGO
PŘÍPRAVKY VHODNÉ PRO CITLIVOU 

A REAKTIVNÍ PLEŤ SE SKLONEM K ALERGIÍM
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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 u následující diagnózy nejčastěji: akné?
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KONTAKTNÍ EKZÉM OBLIČEJE 
– ONEMOCNĚNÍ V POVOLÁNÍ 
KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ

Dastychová, E.   I. dermatovenerologická klinika FN u sv. Anny v Brně a LF MU Brno

SOUHRN: Popsán případ pacientky s ekzémem papulózního charakteru v oblasti obličeje, který imi-
toval periorální dermatitidu. Zhoršování klinického obrazu souviselo s výkonem povolání, používala 
obličejovou roušku s kovovými kroužky. Jako kontaktní alergen se uplatnil kobalt, senzibilizace z bi-
žuterie, dále komponenty přítomné v používaných kosmetických přípravcích limonen a extr. Chamo-
millae. V rámci pravé i nepravé skupinové přecitlivělosti byla zjištěna kontaktní senzibilizace na další 
kontaktní alergeny především látky přírodní povahy. 

KLÍČOVÁ SLOVA: Kontaktní ekzém – kontaktní alergeny – kosmetické přípravky – parfémy – látky 
přírodní povahy

SUMMARY: Contact eczema of the face – a disease in the profession – Case report. The case of 
a patient with papular eczema in the facial area who mimicked perioral dermatitis is described. Deterio-
ration of the clinical picture was related to the performance of the profession, the patient used a mask 
with metal strips. Cobalt, sensitization from jewelery, components present in the used cosmetic products 
limonen and Chamomillae extract were identified as contact allergens. As part of both true and false group 
hypersensitivity, contact sensitization to other contact allergens has been found, especially to natural 
substances.

KEY WORDS: pcontact eczema – contact allergens – cosmetics – perfumes – natural substances

Kontaktní senzibilizace na některou komponentu 
kosmetických přípravků může klinicky, zvláště při 
lokalizacích v obličeji, imitovat jinou dermatózu,  
např. rosaceu faciei či periorální dermatitidu.

ÚVOD
V Evropě bývají, jak vyplývá z literatury, kosme-
tické přípravky příčinou kontaktního ekzému asi 
u 10 % pacientů vyšetřovaných s kontaktním ek-
zémem. Častěji bývají postiženy ženy, neboť kos- 

metické přípravky používají častěji než muži. 
Spektrum obsahových součástí kosmetických 
přípravků – potencionálních alergenů – se mění  
v průběhu času a může být poněkud odlišné v růz- 
ných zemích.
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Eczema contactum 

Kosmetické přípravky bývají aplikovány zpravidla 
na zdravou kůži, vlasy nebo nehty, někdy jsou po-
užity (zvláště hydratační krémy) na kůži nesoucí 
známky dermatózy, nejčastěji iritační či atopické 
dermatitidy.

Sortiment kosmetických přípravků je velmi širo-
ký a zahrnuje řadu odlišných výrobků, které jsou 
všeobecně používány v běžném denním živo-
tě. Náleží k nim přípravky k mytí a čištění kůže 
(mýdla, sprchové gely, pěny do koupelí), vlasová 
kosmetika (šampony, kondicionéry, tužidla, laky 

a barvy). K hygieně dutiny ústní jsou používány 
zubní pasty a ústní vody. Velmi široký je sortiment 
přípravků používaných na oblast obličeje, zvláště 
u žen (hydratační a tonizující krémy, make-upy, 
r těnky, oční stíny, barvy na řasy), u mužů vody 
po holení. Ke kosmetickým přípravkům používa-
ným na nehty patří především laky a přípravky 
regenerační. Hojně jsou používány dezodoranty, 
kolínské vody a parfémy. Vonné substance jsou 
přitom součástí většiny kosmetických přípravků. 
Často se používají také přípravky s UV filtry, nej-
častěji ve formě krémů.

Eczema contactum – kobalt, látky přírodní povahy a komponenty parfémů
Alergeny: kobalt, limonen, fragrance-mix I – eugenol, izoeugenol, geraniol, skořicový alkohol, sko-
řicový aldehyd, α-amyl-skořicový aldehyd, hydroxycitronellal, peruánský balzám, kalafuna, Chamo-
millae extr., Achillea millefolium extr., čajovníkový olej, jalovcový olej, levandulový olej, geranium oil 
Bourbon, olej cananga, olej santalového dřeva
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K možným nežádoucím účinkům kosmetických 
přípravků náleží iritační či senzibilizační účinky 
jejich obsahových součástí, případně účinky akne-
genní. Informace o incidenci nežádoucích účinků 
jsou nedokonalé a s tím souvisí i nedostatek zpět-
ných informací pro výrobce.

K výrobě kosmetických přípravků se používá ko-
lem 8 000 látek, které splňují požadavky pro ši-
roké používání v populaci, nicméně některé z nich 
mohou vést k vývoji kontaktní senzibilizace.(1,5) 

Kontaktní senzibilizace na některou komponen-
tu kosmetických přípravků může klinicky, zvláště 
při lokalizacích v obličeji, imitovat jinou dermató-
zu, např. rosaceu faciei či periorální dermatitidu. 
S takovým případem jsme se setkali také v naší 
dermatoalergologické ambulanci pro profesionální 
dermatózy, kam byla odeslaná pacientka k vyšetře-
ní a k vyloučení kožní nemoci z povolání.
 
55 letá žena pracuje 15 let jako operátorka na plaz-
matickém leptání, používá roušku ze syntetického 

materiálu, v okrajích s kovovými kroužky. V rodinné 
anamnéze udává atopický ekzém u syna, v osob-
ní anamnéze onemocnění počítaná k atopickému 
syndromu neuvádí. 9 let pozoruje na tvářích a bra- 
dě tvorbu drobných mírně svědivých papulek. 
Zhoršení udává poslední 3 roky. 7 let byla léčena  
u dermatologa pro periorální dermatitidu, opakova-
ně byla přeléčena Doxybene tbl. Zhoršení pozoruje 
zejména v letním období, při pobytu v teple, kos-
metické přípravky vedou k podráždění a ke zhor-
šení klinického obrazu. Klinicky – drobné papulky 
na erytémové bázi lokalizované nejvíce na tvářích  
a kolem úst; na krku erytém. 

Byly provedeny epikutánní testy evropské stan-
dardní sady (kaliumdichromát 0,5% vaz., neomy-
cinsulfát 20% vaz., thiuram-mix 1% vaz., parafeny-
lendiamin 1% vaz., kobaltchlorid 1% vaz., benzo-
cain 5% vaz., formaldehyd 1% aqua, kalafuna 20% 
vaz., clioquinol 5% vaz., peruánský balzám 25% 
vaz., IPPD 0,1% vaz., alcoholes adipis lanae 30% 
vaz., mercapto-mix 2% vaz., epoxidová pryskyřice 
1% vaz., parabeny-mix 16% vaz., paratertiarybutyl/
fenolformaldehydová pr. 1% vaz., fragrance-mix 
I 8% vaz., Quaternium-15 1% vaz., niklsulfát 5% 
vaz., Kathon CG 0,01% aqua, mercaptobenzotia-
zol 2% vaz., sesquiterpenolaktony-mix 0,1% vaz., 
primin 0,01% vaz., budesonid 0,01% vaz., tixocor-
tol-21-pivalát 0,1% vaz., 1,2-dibromo-2,4-dicya-
nobutan 0,5% vaz., lyral 0,5% vaz., fragrance-mix 
II 14% vaz., metylizotiazolinon 0,2% aqua, petrola-
tum 100%) – zjištěna senzibilizace na kobalt+++ 
(v anamnéze ekzémové projevy na ušních boltcích 
po náušnicích z bižuterie asi ve 30 letech věku), 
fragrance-mix I++, peruánský balzám+++, 
kalafunu+++ (v anamnéze kontaktní ekzém po 
náplasti)

Provedeny testy s obsahovými komponenta-
mi přípravků kosmetických a farmaceutických 
(1,3,5-tris-(2-hydroxyetyl)-hexahydrotriazin 
1% aqua; Amerchol L 101 50% vaz.; benzal-
koniumchlorid 0,1% vaz.; bronopol 0,5% vaz.; 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 8 1 | 2022



KONTAKTNÍ EKZÉM OBLIČEJE – ONEMOCNĚNÍ V POVOLÁNÍ

butylhydroxyanisol 2% vaz.; diazolidinylurea 
(Germall II) 2% vaz.; DMDM-hydantoin 2% aqua; 
chloracetamid 0,2% vaz.; butylhydroxytoluen 2% 
vaz.; chlorhexidinediglukonát 0,5% aqua; propyl-
galát 0,5% vaz.; arnika extr. 0,5% vaz.; imidazo-
lodinylurea (Germall 115) 2% vaz.; fenoxyetanol 
1% vaz.; propyleneglycol 5% vaz.; sorbic acid 
2% vaz.; thiomersal 0,1% vaz.; triclosan 2% vaz.; 
trolamin (triethanolamin) 5% vaz.; tea tree 10% 
vaz.; propolis 10% vaz; Chamomillae extr. 1% 
vaz., kokamidopropylbetain 1% aqua, gentamycin 
20% vaz., iodopropynylbutylcarbamát 0,1% vaz., 
natriumlaurylsulfát 0,25% aqua, dimetylfumarát 
0,1% vaz.; benzylalcohol 10% vaz., Calendulae 
extr., benzylsalicylát 10% vaz., decylglucosid 5% 
vaz., derivát limonenu; abietic acid 10% vaz.; ety-
lendiamindihydrochlorid 1% vaz.; 3,4,4-trichloro-
carbanilid (triclocarban) 1% vaz.) – zjištěna sen-
zibilizace na limonen+++ (souvisí s používáním 
kosmetického tělového mléka a také šamponu), 
dále na čajovníkový olej+++ (obsahuje limo-
nen), Chamomillae extr.+++ (souvisí s použí-
váním kosmetických přípravků). Limonen je sou-
částí také peruánského balzámu, proto pacientka 
reagovala alergickou reakcí na peruánský balzám. 
Peruánský balzám má také společné komponen-
ty se směsí fragrance-mix I (skořicový alkohol, 
skořicový aldehyd, eugenol a izoeugenol), na kte-
rou pacientka reagovala rovněž alergickou reakcí. 
Testy speciální (prací přípravky, vinylové rukavice, 
bavlněná rukavice, obličejová rouška) byly kom-
pletně negativní. 

Po třech měsících byly provedeny doplňující epiku-
tánní testy s komponentami směsi fragrance-mix 
I (geraniol 2% vaz., α-amyl-cinnamaldehyd 2% 
vaz., hydroxycitronellal 2% vaz., cinnamaldehyd 
1% vaz., eugenol 2% vaz., oak moss absolut 2% 
vaz., cinnamylalcohol 2% vaz., izoeugenol 2% vaz., 
sorbitan sesquioleat 20% vaz.), fragrance-mix II 
(lyral 5% vaz., citral 2% vaz., farmesol 5% vaz., 
citronellol 1% vaz., hexylcinnamal 10% vaz., ku-
marin 5% vaz.) a dalšími fragranty (jasmin absolut 

2% vaz., musk keton 1% vaz., sandalwood oil 2% 
vaz., musk mosken 1% vaz., cananga oil 2% vaz., 
vanilin 10% vaz., jasmin synthetic 2% vaz., gera-
nium oil Bourbon 2% vaz., musk xylen 1% vaz., 
rose oil 2% vaz., narcissus absolut 2% vaz., me-
thyl anthranilát 5% vaz., benzyl salicylát 2% vaz., 
benzyl alcohol 1% vaz., linalool synthetic 10% 
vaz., lichenacid-mix 3% vaz.) – zjištěna alergická 
reakce na eugenol++ (obsahuje jej tělové mléko), 
izoeugenol+-++ (souvisí se senzibilizací na eu-
genol – skupinová přecitlivělost), dále senzibilizace 
na skořicový alkohol++, skořicový aldehyd+, α-
-amyl-skořicový aldehyd+, geraniol+ (obsahuje 
jej tělové mléko), hydroxycitronellal+, olej santa-
lového dřeva+++, olej cananga+++, geranium 
oil Bourbon+. 

Dále byly provedeny testy se směsí compositae-
-mix a jejími složkami (compositae-mix 5% vaz., 
tanacetum vulgare 1% vaz., parthenolidae 0,1% 
vaz., Achillea millefolium extr.1% vaz.) – zjištěna 
reakce na Achillea millefolium extr. (řebříček)+; 
testy s látkami přírodní povahy (terpentinový olej 
10% olej, borovicový olej 10% olej, kafrový olej 2% 
vaz., jalovcový olej 10% olej, olivový olej 100%, 
smrková silice 10% olej, arganový olej 10% olej, 
rozmarýnový olej 10% olej, růžový olej 10% olej, 
olej berberský fík 10% olej, jasmínový olej 10% 
olej, aloe vera gel 10% aqua, aloe vera olej 10% 
olej, eukalyptový olej 10% olej, levandulový olej 
10% olej, rozmarýnový olej 10% olej) – zjištěna 
alergická reakce na jalovcový olej+++ a levan-
dulový olej+++.  (Poznámka: firemní názvy kos-
metických přípravků neuvádíme.)

Diagnóza: Eczema contactum – senzibilizace 
na kobalt a látky přírodní povahy a komponen-
ty parfémů (limonen, fragrance-mix I – euge-
nol, izoeugenol, geraniol, skořicový alkohol, 
skořicový aldehyd, α-amyl-skořicový aldehyd, 
hydroxycitronellal, peruánský balzám, kalafuna, 
Chamomillae extr., Achillea millefolium extr., ča-
jovníkový olej, jalovcový olej, levandulový olej, 
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geranium oil Bourbon, olej cananga olej santa-
lového dřeva).

Zdrojem senzibilizace na kobalt byly náušnice (bi-
žuterie), které vyvolaly kontaktní ekzém na ušních 
boltcích asi ve 30 letech věku pacientky. Zdrojem 
senzibilizace na kalafunu bylo lepidlo náplasti, pa-
cientka pozorovala před lety po „červené“ náplasti 
kontaktní ekzém. Dále byla pacientka senzibilizovaná 
na komponenty parfémů a látky přírodní povahy. Ně-
které byly prokázány v používaných kosmetických 
přípravcích, další vykazovaly v epikutánních testech 
alergickou reakci v rámci pravé či nepravé skupi-
nové přecitlivělosti, tj. pro obsah identických nebo 
chemicky podobných obsahových komponent.

Pacientka byla poučena, aby se vyhýbala kontak-
tu s kobaltem a jeho sloučeninami, nepoužívala 
náplast obsahující v lepidle kalafunu, nepoužívala 
parfémované kosmetické a farmaceutické příprav-
ky, nepoužívala také látky přírodní povahy (možnost 
pravé i nepravé skupinové přecitlivělosti). Parfémy 
mohou být také součástí přípravků pro domácnost. 
O senzibilizaci na izoeugenol a eugenol musí vždy 
upozornit také při ošetření na stomatologii (použí-
vají se např. ve výplňových materiálech, v otisko-
vých pastách). Pacientce byla doporučena změna 
ochranné pracovní pomůcky – obličejové roušky, 
vhodný je textilní materiál bez obsahu kovových 
komponent. Syntetický, špatně prodyšný materi-
ál roušky, kterou dosud používala v zaměstnání, 
může vyvolávat zhoršení stávajícího kontaktního 
ekzému. O onemocnění z povolání se ale nejedná. 

Pokud by docházelo v souvislosti s výkonem povo-
lání ke zhoršování klinického obrazu, přicházelo by 
v úvahu přeřazení na jinou práci ze zdravotních dů-
vodů. Příčinou ekzému v oblasti obličeje, který imi-
toval spíše periorální dermatitidu, byly především 
používané kosmetické přípravky a dále kovové 
komponenty v obličejové roušce u pacientky, která 
byla v minulých letech senzibilizovaná na kobalt  
z bižuterních náušnic.

Diskuze
Vonné substance – fragranty
(Dle kapitoly 8, E. Dastychová: Kontaktní ekzém 
z přecitlivělosti na kosmetické přípravky, str. 125, 
127–139, v knize Kontaktné alergény v pracovnom 
a životnom prostredí, autoři: Urbanček, Dastycho-
vá, Buchvald, Vocilková, II. vydání, 2013, vydava-
tel: Press Group, s.r.o., Banská Bystrica.)

V pořadí frekvence senzibilizace u ekzematiků je 
směs fragrance-mix I v Evropě obvykle na třetím 
místě za niklem a Kathonem CG (směs chlorme-
tylizotiazolinonu a metylizotiazolinonu) a pohybuje 
se mezi 4–11,1 % i více. V ČR v roce 2020 byla 
senzibilizace na tuto směs u ekzematiků 6,9 %,  
v souboru žen byla vyšší, 7,8 %, v souboru mužů 
4,4 %. Vonné substance mohou vyvolat kontaktní 
či fotokontaktní ekzém, iritační dermatitidu event. 
kontaktní kopřivku či dermatitidu se zvýšenou pig-
mentací (Berloque dermatitis).

Senzibilizace na vonné substance může pocházet  
z širokého sortimentu parfémovaných kosmetic-
kých přípravků (tj. nejen těch, které jsou používány 
převážně pro svoji vůni, jako jsou parfémy, kolínské 
vody či dezodoranty). Nejčastěji bývá ekzém vyvo-
laný senzibilizací na vonné substance lokalizován  
v oblasti obličeje, v axilách nebo na dorsech rukou. 
K exacerbaci onemocnění či udržení chronicity ekzé-
mu může přispívat kontakt s dalšími parfemovanými 
prostředky osobní hygieny, některými léky pro lokální 
terapii a také s některými výrobky z technické oblasti 
(parfemované výrobky z gumy, plastických hmot, 
prací prostředky), případně také parfemovanými 
potravinami a nápoji, obsahují-li příslušnou vonnou 
komponentu, na kterou je pacient senzibilizován.

Zjistit vlastní příčinu kontaktní přecitlivělosti na von-
né substance může být velmi obtížné, neboť parfé-
my mohou obsahovat i více než 200 komponent. 
Kontaktní přecitlivělost byla popsána na více než 
100 používaných substancí. Nejčastějšími příčina-
mi všech senzibilizovaných na vonné substance je 
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8 komponent, které jsou součástí Evropské stan-
dardní sady (dále jen ESS) jako fragrance-mix I. 
Tato směs obsahuje: skořicový alkohol, skořicový 
aldehyd, eugenol, α-amylskořicový aldehyd, hyd-
roxycitronellal, geraniol, izoeugenol, oak moos 
absolute a emulgátor sorbitan sesquioleát.(1, 3, 4, 5) 

Do ESS byla v roce 2008 zařazena další směs von-
ných komponent fragrance-mix II (obsahuje: lyral, 
citral, citronellol, farnesol, hexylskořicový aldehyd, 
kumarin) a samostatně komponentu lyral, neboť se 
evropských zemích zvyšuje senzibilizace na tyto 
komponenty. V ČR v roce 2020 bylo senzibilizo-
váno na směs fragrance-mix II 4,1 % ekzematiků. 
Zvlášť se zvyšuje senzibilizace na lyral, proto byl 
do ESS zařazen ještě samostatně. Senzibilizace na 
lyral byla v ČR v roce 2020 u testovaných ekzema-
tiků 1,6 %.(1, 2, 3)

Čajovníkový olej je lipofilní směs mono- a sesqui-
terpenů, monoterpeny tvoří 80–90 % jeho obsahu. 

Je mezi nimi řada známých alergenů – např. ter-
pineny, d-limonen, α-pinen, 1,8-cineol, δ-3-caren 
a další. Pro zachování standardního složení ča-
jovníkového oleje je dle Australského standardu, 
Mezinárodního standardu a Německého lékového 
kodexu významný zejména obsah terpinen-4-olu, 
jehož minimální obsah musí být 30 % a obsah 
1,8-cineolu nesmí přesáhnout 15 %. Obsah ter-
penů v čajovníkovém oleji v průběhu času kolísá. 
Vzdušný kyslík vede k jeho autooxidaci, nepříznivě 
se uplatňuje také světlo a teplo. Dochází k poklesu 
α-terpinenu, γ-terpinenu a terpinolenu, zvyšuje se 
obsah p-cymenu, který může být příčinou iritace 
kůže starších vzorků čajovníkového oleje. Oxidační 
produkty limonenu karvon, limonenoxid a karveol 
mohou být zase významné pro senzibilizační účin-
ky starších vzorků.

Iritační účinek čajovníkového oleje se může pro-
jevit na kůži při koncentraci vyšší než 25 %. Pro 
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V dermatoalergologických ambulancích a ambulancích pro profesionální dermatózy 
bývají řešeny často klinické případy pacientů s dermatózami, které mohou být složité 
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ZÁVĚR

iritační účinek čajovníkového oleje je významný 
obsah 1,8-cineolu, který vede k iritaci, je-li jeho 
obsah v čajovníkovém oleji vyšší než 15–25 %. 
Velmi významný pro iritaci je dále p-cymen, je-
hož obsah se může v oxidovaném oleji zvýšit nad  
30 %. Fototoxicita čajovníkového oleje zjištěna 
nebyla.

Jako kontaktní alergeny se v čajovníkovém oleji 
uplatňují nejčastěji d-limonen, α-terpinen, aro-
madendren, 1,8-cineol, terpinen-4-ol, α-pinen a ter- 
pinolen. Dle Karlbergové mají pro vznik kontaktní 
přecitlivělosti největší význam oxidační produkty 
limonenu – karvon a limonenoxid a dále terpinen-
-4-ol-peroxid.(2) Problematika čajovníkového oleje 
z dermatoalergologického hlediska souvisí, jak 
vyplynulo z předchozího, s jeho variabilním slo-
žením, resp. koncentrací jednotlivých obsahových 

součástí, která je závislá na stupni oxidace.(1,3,4) 
Doporučené koncentrace čajovníkového oleje  
k epikutánnímu testování se dle různých autorů do-
sti liší – pohybují se od 1–30 %, jako vehikulum je 
používán olivový olej. Při senzibilizaci na některé 
komponenty čajovníkového oleje lze předpokládat 
v rámci skupinové přecitlivělosti možné nepřízni-
vé reakce na další látky, zvláště na další éterické 
oleje, které danou komponentu obsahují. Např.  
d-limonen je obsažen v peruánském balzámu, kůře 
citrusových plodů, v terpentinu, v ol. Neroli, celero-
vém oleji, kmínové silici; α-pinen v borovicovém, 
levandulovém, eukalyptovém, rozmarýnovém, ja-
lovcovém, vavřínovém a kafrovém oleji, terpentinu 
a kalafuně; 1,8-cineol se nachází v eukalyptovém 
a rozmarýnovém oleji; karvon v rostlinách z čele-
di Compositae; γ-terpinen v Calendula officinalis;  
δ-3-karen v terpentinu.
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SÍLA KONOPÍ…
Česká kosmetika a doplňky 
stravy z přírodních surovin.

LABORATORNĚ 
TESTOVÁNO

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

PŘÍRODNÍ 
SLOŽKY

Výzkum kanabidiolu (CBD) a jeho léčebného potenci-
álu ukazuje, že tato látka má velmi zajímavé farmako-
logické účinky. Podle WHO nemá látka CBD u lidí žádné 
účinky, které by vedly ke vzniku závislosti. Patří mezi 
látky ze  skupiny kanabinoidů, přirozeně se vyskytují-
cích v  konopí, přičemž nejvyšší koncentrace CBD se 
vyskytuje v pryskyřici rostlin konopí. 
Výsledky klinických studií ukazují, že masti a krémy 
obohacené o CBD výrazně zlepšují kvalitu života paci-
entů s kožními onemocněními. Během léčby nebyly 
zdokumentovány žádné dráždivé ani alergické reakce. 
Topické užívání CBD zlepšilo nejen lokální nález, ale 
také pozitivně ovlivnilo subjektivní potíže způsobené 
příznaky nemoci (např. svědění a poruchy spánku). 
Pozorován byl také antiproliferativní a antinflamatorní 
vliv léčby s CBD u pacientů s pozánětlivými jizvami 
po akné. Tento efekt může být spojen se specifickými 
sebostatickými funkcemi CBD – s normalizací patolo-
gicky zvýšené lipogeneze nebo supresí buňkové proli-
ferace a zabráněním aktivace Toll-like receptorů (TLR). 

To je obzvláště slibné, protože v současnosti dostupná 
terapie akné v podobě isotretinoinu způsobuje časté 
nežádoucí účinky, včetně hypertriglyceridemie, hepa-
totoxicity, suchosti kůže a sliznic. Podpůrně pro léčbu 
akné doporučuji VitaSkin Platinum s  obsahem CBD, 
zinku a dalších látek.
Výsledky studií jasně ukázaly, že kanabinoidy inhibo-
valy proliferaci keratinocytů, čímž se demonstruje jejich 
případný terapeutický potenciál i pro léčbu psoriázy. 
Zde se osvědčuje VitaSkin Gold. Ačkoliv bude potřeba 
dalšího zkoumání k upřesnění mechanismu jejich 
účinku, topická aplikace masťových přípravků s CBD 
(bez THC) je bezpečná a účinná neinvazivní alternativa 
pro zlepšení kvality života u pacientů s některými kož-
ními onemocněními, zejména těch spojených s akutním 
zánětem. 

Autor: MUDr. Michal Scheibenreif 
Zdroj: Kanabinoidy – História, legalizácia a čo ďalej?  
          https://bit.ly/kanabinoidy-scheibenreif

JAK ÚČINNÉ JE CBD?
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ÚVOD
Kyselina hyaluronová (HA) je přírodní polymer ná-
ležící do skupiny hetero-polysacharidů, známých 
jako glykosaminoglykany (GAG). Ty se přirozeně 
bohatě nacházejí zejména v lidském sklivci, klou-
bech, pupečníku, kůži a samozřejmě v pojivové 
tkáni.(1) HA lze nicméně rovněž získat mikrobiální 
fermentací.(2) HA může vykazovat různé molekulové 

hmotnosti (MW), jmenovitě HA oligosacharidy (O-
HA, < 1 × 104 Da), HA s nízkou molekulovou 
hmotností (LMW-HA, 1–25 × 104 Da), HA se 
střední molekulovou hmotností (MMW-HA, 25–10 
× 104 Da), HA s vysokou molekulovou hmotností 
(HMW-HA, > 1 × 106 Da) a HA s velmi vyso-
kou molekulovou hmotností (vHMW-HA, > 6 × 
106 Da).(3) Při fyziologickém pH každá karboxylová 

ABSTRAKT K PŘEDNÁŠCE (DERMA UPDATE 23.3.2022 PRAHA)

VÝZNAM PERORÁLNÍ SUPLEMENTACE KYSELINOU 
HYALURONOVOU Z POHLEDU DERMATOLOGIE
Slíva, J   Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha

SOUHRN: Kyselinu hyaluronovou bychom dnes bez nadsázky mohli označit jako renesanční molekulu. 
Důvodem k tomu je její pestré medicinální využití a současně i její pleiotropní účinek, který se teprve 
učíme chápat. Zdaleka totiž nejde o její schopnost na sebe ve velkém množství vázat vodu a zlepšovat 
tak hydrataci cílové tkáně. K dispozici je dnes v řadě lékových forem, s různě podloženou účinností. 
Následující stručný text na tuto molekulu pohlíží optikou možného přínosu z pohledu dermatologie, 
resp. dermokosmetiky, při perorálním způsobu suplementace.

KLÍČOVÁ SLOVA: kyselina hyaluronová – suplementace – dermatologie – dermokosmetika 

SUMMARY: The importance of oral suplementation with hyaluronic acid from the perspective of 
dermatology. Nowadays, hyaluronic acid could be described without exaggeration as a renaissance mo-
lecule. The reason for this is its varied medical use and at the same time its pleiotropic effect, which we 
are just learning to understand. It is far from its ability to bind water in large quantities and thus improve 
the hydration of the target tissue. Currently, it is available in a number of dosage forms, with different 
efficacies. The following brief text looks at this molecule from the perspective of possible benefits from the 
point of view of dermatology / dermocosmetics, in the oral route of its supplementation.

KEY WORDS: hyaluronic acid – supplementation – dermatology – dermocosmetics

Příznivé vlastnosti HA a jejích derivátů v oblasti hojení ran 
jsou zkoumány nejen v dermatologii, nýbrž také v dalších  
lékařských oborech.
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VÝZNAM PERORÁLNÍ SUPLEMENTACE KYSELINOU HYALURONOVOU Z POHLEDU DERMATOLOGIE

skupina ve struktuře HA vykazuje aniontový náboj. 
Proto je HA schopna navázat H-vazby s molekula-
mi vody prostřednictvím karboxylových a acetami-
dových skupin. Vznik těchto H-vazeb závisí na mo-
lekulové hmotnosti HA a přesně definuje její stabili-
tu, viskozitu a viskoelasticitu. V množství 10 mg/ml  
zvyšuje viskozitu vody přibližně 5 000násobně. Při 
aplikaci střižných sil však viskozita významně klesá 
a přetrvávají především elastické vlastnosti. Reolo-
gické vlastnosti HA jsou nicméně do značné míry 
závislé též na pH a teplotě.

Lidské tělo o hmotnosti 70 kg obsahuje přibližně 
15 g této látky, přičemž je neustále obnovována. 
Vedle skutečnosti, že pro okolní buňky vytváří ja-
kési lešení, či své schopnosti na sebe vázat vodu 
a přispívat tak k optimální hydrataci tkáně, je třeba 
tuto látku vnímat i jako signální molekulu ovlivňující 
mobilitu a adhezivitu buněk v rámci jejich prolifera-
ce a diferenciace. Mimo jiné tak významně ovlivňu-
je např. proces hojení.

Role HA v procesu hojení
Okamžitě po narušení kožního pokryvu je zahájen 
proces hojení tak, aby se co nejrychleji nastolila 
původní architektura a funkčnost poškozené tká-
ně. Aby toho bylo možné dosáhnout, trombocyty 
uvolňují velké množství HMW-HA, které vyvolá-
vají depozici fibrinogenu a tvorbu fibrinové zátky. 
Dále HA, jako hlavní komponenta edémové teku-
tiny, podporuje také nábor buněk neutrofilů, které 
se podílejí na fagocytóze nečistot a odumřelých 
zbytků buněk, přičemž současně uvolňují tumory 
nekrotizující faktor (TNF-α) a interleukiny IL-1β, 
IL-8.(3) Sekrece těchto zánětlivých cytokinů mj. pří-
spívá k fragmentaci HMW-HA na LMW-HA parti-
cipující na náboru leukocytů a monocytů, což je 
proces spouštěný vazbou HA na receptory CD44 
přítomné na povrchu monocytů a granulocytů.(4) 
Nakonec do místa poranění migrující lymfocyty  
a makrofágy se zde prostřednictvím toll-like recep-
torů TLR2 a TLR4 vážou na LMW-HA a zapojují 
se do tvorby řady dalších mediátorů zánětu. Kromě 

toho LMW-HA společně s fibronektinem vedou  
k invazi a proliferaci fibroblastů, což je zcela esen-
ciální pro ukládání kolagenu v ráně, a podporuje 
diferenciaci fibroblastů na myofibroblasty zajiš-
ťující kontrakci rány.(5) Ve fázi reepitelizace navíc 
receptory CD44 na povrchu keratinocytů interagují  
s LMW-HA přítomnou na okraji rány a regulují 
proces reepitelizace.(6) Lze tak říci, že HA de fac-
to zasahuje do všech klíčových fází regeneračního 
procesu, a sice do hemostázy, zánětlivé reakce, 
proliferace a remodelace.(7)

S odkazem na uvedené pak nepřekvapí, že se HA 
používá v celé řadě topicky užívaných příprav-
ků určených k léčbě podráždění či poranění kůže  
a podkožních tkání počínaje drobnými oděrkami 
přes operační rány a konče metabolickými a vas-
kulárními vředy či popáleninami. V různé fázi kli-
nického používání jsou tak obvazy, filmy nebo hyd-
rogely na bázi HA. Příznivé vlastnosti HA a jejích 
derivátů stran hojení ran jsou však zkoumány nejen 
v dermatologii, nýbrž také v dalších lékařských 
oborech, jako je oftalmologie, otolaryngologie, rhi-
nologie, a odontologie.(1)

Velké oblibě se HA těší také v kosmetice. Důvodem 
je především již zmíněná jedinečná schopnost vý-
znamně na sebe vázat vodu. Při aplikaci formou 
gelu, emulze či séra tak významně hydratuje a při-
spívá k obnovení fyziologického mikroprostředí ty-
pického pro mladistvou pleť. Některé práce dokon-
ce referují navíc i o možné protekci vůči paprskům 
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V lidském těle hyaluronát představuje základní stavební jednotku mezibuněčné matrix. 
Je tvořen řadou buněk, přičemž nejvýznamněji se na jeho syntéze podílejí především 
fibroblasty, keratinocyty a chondrocyty. Vedle jeho obecně zmiňovaných hygroskopic-
kých vlastností působí rovněž jako signální molekula zasahující do procesů buněčné 
proliferace, diferenciace a ovlivňuje též aktivitu buněk bílého spektra. Díky tomu je 
stále častěji využíván u celé plejády patologických procesů. Jeho účinnost se zde 
opírá o výsledky mnoha klinických studií a jistě vítaným faktem je i jeho velmi příznivý 
bezpečnostní profil. Prakticky nepřeberné je v celosvětovém měřítku využívané pestré 
portfolio různých lékových forem nabízející možnost podání parenterální (intraartiku-
lární, subkutánní, intravitreální aj.) i perorální s možností využití tekutých přípravků. 
Právě perorální tekutá léková forma je často volena z důvodu příznivějších farmako-
kinetických vlastností konkrétního přípravku, zejména pak facilitované absorbce, tj. 
obsažená účinná látka bývá 
rychleji a snadněji vstřebá-
na, což je ostatně předpo-
kladem pro dosažení poža-
dovaného klinického účinku.

Doc. MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.
Přednosta
Ústav farmakologie 3. LF UK, Praha
Ruská 87, 100 00  Praha 10
+420 267 102 404/487
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ultrafialového záření, respektive o schopnosti za-
chycovat volné radikály, pročež je HA nezřídka vyu-
žívána též do opalovacích krémů.(8) Tato schopnost 
HA byla prokázána i při jejím perorálním podávání.(9)  

Akcentována je schopnost hydratace kůže a sliznic 
či zpomalení vzniku vrásek.(10) Zřejmý je benefit, 
výrazněji však vyjádřený při lokálním podání, stran 
prevence či léčby jizvícího akné.(11) 
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ÚVOD
Bolo by omylom domnievať sa, že dermatológo-
via zaostávajú v množstve odborných publikácií 
v súvislosti s COVID-19 a prejavmi na koži – pri-
márnych alebo sekundárnych. Sledovať všet-
ky aktuálne informácie o COVID 19 je prakticky  
a fyzicky neuskutočniteľné, vrátane už zmiene-
ných prác dermatológov. Tieto ozaj pribúdajú 
každým dňom sledovaním najmä vir tuálnych 
konferencií alebo informačných e-mailov od ko-
legov. Na stránke „WHO Europe COVID-19 – Glo-
bal literature on coronavirus disease“ naskočí za 
0,10 sek. informácia o cca 465 000 výsledkoch  
s nemalým denným nárastom. 

V špeciálnych vyhľadávačoch o dermatologic-
kých COVID-19 prejavoch a jeho komplikáciách 
naskočí za 0,16 sek. odkaz na viac ako 30 000 
článkov a takisto denne pribúdajú. Od prvých 
opisov dermatologických prejavov u jednotliv-
cov alebo malých skupín pacientov nechýbajú 
veľké prehľady od 100 do 900 prípadov.(9,10,38) 
Je samozrejmé, že pre explozívne šírenie epi-
démie SARS-CoV-2 (COVID-19) bola od zači-
atku výrazne obmedzená aj možnosť cestovania  
a priamej komunikácie odborníkov. Dôsledkom 
bolo drastické obmedzenie „živých“ kongresov 
a konferencií všetkých dermatológov. Kongre-
sy, konferencie a semináre sa začali všetkými 

VČASNÉ A NESKORÉ KOŽNÉ MANIFESTÁCIE 
COVID-19 – VLASTNÉ SLEDOVANIE 160 PACIENTOV 
Zelenková, H.   SANARE spol. s r.o., DOST Svidník

SÚHRN: Práca podáva krátky prehľad niektorých doposiaľ celosvetovo publikovaných článkov  
o včasných a neskorých kožných prejavoch COVID 19. Je uvedené vlastné 19 mesačné sledovanie 
širokého spektra prejavov u 160 pacientov – detí, mužov a žien rôznych vekových skupín. Poukazuje  
aj na efektívne terapeutické riešenie napr. postCOVID alopécií.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: včasné a neskoré kožné reakcie COVID-19 – prehľad u 160 pacientov 

SUMMARY: Early and late skin manifestations COVID-19 – custom monitoring 160 patients. This 
paper provides a brief review of some of the articles that have been published worldwide so far on early 
and delayed cutaneous manifestations of COVID 19. A 19-month follow-up of a wide spectrum of ma-
nifestations in 160 patients – children, men and women, of different age groups is presented. Effective 
therapeutic management of e.g. postCOVID alopecias is also pointed out. At the request of the reviewers, 
the list of cited literature has been shortened as much as possible. 

KEY WORDS: Cearly and delayed COVID-19 cutaneous reactions – review of 160 patient cases

Koronavírus a jeho rôzne varianty infikuje svetovú  
populáciu už veľa mesiacov a mal by sa objaviť  
aj na zozname tzv. mimetických ochorení,  
pretože je to skutočne choroba tisícich tvárí.
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VČASNÉ A NESKORÉ KOŽNÉ MANIFESTÁCIE COVID-19 – VLASTNÉ   SLEDOVANIE 160 PACIENTOV

zainteresovanými odborníkmi realizovať vir tu-
álnou formou. Hodnotenie týchto aktivít bolo 
následne prehľadne spracované a analyzované.  
Z pohľadu dermatológie to bolo sprvu celkom 33 
konferencií a  postupom času tieto sumárne in-
formácie pribúdajú.(13,18,36 37,38)

Stranou neostávajú ani českí a slovenskí autori, 
prezentujú svoje poznatky o dopade COVID-19 
na kožných pacientov či už formou článkov alebo 
príspevkov na rôznych konferenciách.(20,40,41) 

Spočiatku sa pozornosť zameriavala na prejavy 
typu kontaktných dermatitíd po zvýšenej aplikácii 
dezinfekčných prípravkov na ruky, pribúdali práce 
akcentujúce problémy z používania ochranných 
masiek, respirátorov, okuliarov – ako napr. nea-
lergický kontaktný ekzém alebo tlakové poranenia 
(na povrchu nosa, v centrálnej  oblasti líc) alebo 
odkazy, ako sa môžu zhoršiť existujúce derma-
tózy (atopická dermatitída (AD), acne vulgaris, 

rosacea alebo psoriáza. Pribudlo veľa odkazov 
a odporúčaní pri nosení osobných ochranných 
prostriedkov a vypracovaní potrebného algoritmu 
ochrany a starostlivosti o pokožku.(2,3,15,39) 

Zaujímavé a podnetné sú práce z USA o nevyhnut-
nej starostlivosti o pacientov s kožnými  maligni-
tami. Webové konzultácie dermatológov pre onko-
logických pacientov sa stali prioritou v New Yorku  
v marci 2020.(18)

Veľmi prínosné a komplexné sú pre dermatológov 
informácie, ktoré priniesol British Journal of Der-
matology – samostatné číslo venované COVID-19 
a dermatológii – COVID-19 Session Free Access 
COVID-19 Session First published: 01 September 
2020 Pages 200–212, https://doi.org/10.1111/
bjd.19411.

Za zmienku iste stojí, že medzinárodné úsilie  
o sprehľadnenie a dostupnosť informácií vyústilo 

O
br

. 2Rosaceiformná reakcia  
postCOVID-19 po liečbe O

br
. 1Rosaceiformná reakcia  

postCOVID-19 pred liečbou 
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do založenia „The International League of Derma-
tological Societies (ILDS) and the International 
Foundation for Dermatology (IFD)“. Platforma pod-
poruje priame a bezplatné informácie o COVID-19 
a prenos poznatkov medzi dermatológmi z rôznych 
krajín. A samozrejme umožnila výraznú akademic-
kú spoluprácu, ktorej výsledkom je množstvo va-
lidných vedeckých publikácií.(1)

COVID-19 ovplyvnil aj globálnu pracovnú silu  
v dermatológii. Mnohí dermatológovia (ČR a SR 
nevynímajúc) boli presunutí do prvej línie na CO-
VID pracoviská, ale  zvládli, okrem iného, aj širokú 
škálu dermatologických stavov súvisiacich s CO-
VID-19. Zistilo sa, že práve dermatológovia zo-
hrávajú dôležitú úlohu pri diagnostike COVID-19 
najmä v okolnosti, ako niektoré dermatologické 
symptómy môžu predchádzať iným symptómom 
infekcie vírusom. Z tohto pohľadu sa demon-
štrovalo, aká je nevyhnutná včasná diagnostika  
a správny manažment ochorenia.(16,17, 33, 37, 38)

Potvrdilo sa ďalej, že existujú globálne rozdiely  
v morfológii a prevalencii kožných lézií spojených  
s COVID-19.(36,38) Predbežné a priebežné údaje z ce-
lého sveta prezentovali premenlivý výskyt kožných 
prejavov pri ochorení COVID-19 v rozmedzí od 0,2 %  
zo skorej čínskej štúdie po 20,4 % zo štúdie na ta-
lianskych pacientoch.(8,9, 38) Autori poukázali najmä 

na skutočnosť, že žiadny z kožných prejavov nie 
je špecifický alebo prognostický pre prebiehajúce 
ochorenie. A možnou patogenézou kožného preja-
vu je buď vírus, ktorý priamo napáda endotelové 
bunky krvných ciev, čo vedie napr. k obrazu po-
dobnému vaskulitíde, alebo prehnaná zápalová 
odpoveď vedúca k iným prejavom. V tomto smere 
sú zaujímavé najmä poznatky o kožných prejavoch 
predchádzajúcich samotnému rozvinutiu COVID-19 
a ktoré pominú s plným rozvinutím symptómov. 
Ako jedna z prvých je prínosná práca španielskych 
autorov,(5) kedy navrhli klasifikáciu založenú na po-
zorovaní u 375 pacientov v španielskej populácii. 
Vychádzali z pozorovaní piatich rôznych typov lé-
zií: makulopapulárny exantém (47 %), urtikariálne 
erupcie (19 %), akrálny erytém s vezikulami alebo 
pustulami (19 %), iné vezikulárne erupcie (9 %) 
a liveo alebo nekróza (6 %). Poukázali na fakt, že 
jednotlivé typy postihnutia kože sa objavili v rôz-
nych časových osiach priebehu ochorenia a mali 
rozdielne trvanie, závažnosť a prognózu. Postupne 
sa prehľady o kožných prejavoch rozširujú o iné 
neklasifikované kožné lézie, bolestivosť, pálenie  
a svrbenie, zmeny nechtov, herpetické prejavy, 
prejavy v DÚ. Dôležité sú sledovania lézií dermato-
skopicky a realizované biopsie. (4,6,8,17,25,29,30)

Výborný rozbor mortality a morbidity v súvislosti  
s COVID-19 je z mája 2021 z Nemecka.(37,38) 

S
ch

. 1 Podľa prehľadov možno rozdeliť prejavy na: akútny (aktívny) COVID-19 a post COVID-19  
– pokračujúci alebo špecifikovaný syndróm, viď schéma
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Dnes už nechýbajú prehľadné práce poskytujúce 
nielen dermatológom informácie o kožných neži-
aducich účinkoch spojených s najčastejšie predpi-
sovanými liekmi u pacientov s COVID-19. A najmä 
frekvencia možných nežiaducich prejavov, liečba  
a kľúčové body pre diferenciálnu diagnostiku. Ide 
o kožné reakcie na antimalariká (chlorochín a hyd-
roxychlorochín), antivirotiká (lopinavir/ritonavir, ri-
bavirín s interferónom alebo bez neho, oseltamivir, 
remdesivir, favipiravir a darunavir) a liečby kompli-
kácií (imatinib, tocilizumab, anakinra, imunoglobu-
líny, kortikosteroidy, kolchicín a heparíny s nízkou 
molekulovou hmotnosťou).(11, 22, 23,35) 

Na druhej strane bola opísaná dobrá odpoveď 
na lokálne kortikosteroidy alebo antihistaminiká  
a azitromycín. Napr. angioedém bol opísaný spo-
lu s urtikáriou v niekoľkých kazuistikách a lieče-
ný antihistaminikami (fexofenadín, desloratadín  
a difenhydramín) spolu so systémovými gluko-
kortikoidmi alebo bez nich. Zaujímavé sú poznatky 

liečby exacerbácie chronickej spontánnej urtikárie 
omalizumabom.(14,21)

Podľa prehľadov možno rozdeliť prejavy na: akútny 
(aktívny) COVID-19 a postCOVID-19 – pokračujúci 
alebo špecifikovaný syndróm, viď schéma 1.
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V prácach sa najčastejšie dodržiava  
rozdelenie do skupín:

kožné erupcie typu erytému (makulárny, ma-
kulopapulárny, makulopapulárny a multiformný 
erytém), ojedinele aj makulo-vezikulárne podobné 

varicelle. Vezikulárne lézie môžu byť spôsobené  
u pacientov s narušenou imunitou alebo cytopa-
tickým účinkom SARS-CoV-2 na endotelové bunky 
dermálnych ciev (32)

cievne zmeny (škvrnité, purpura/ekchymóza, 
žilný typ), ulcerácie, leukocytoklastická vaskulitída 
a IgA lineárna vaskulitída (19)

Chilblain/Chilblain-like/Pernio-like lézie („COVID 
prsty na nohách“) bežné u detí a mladých dospe-
lých.(13,30) Hypotézy boli navrhnuté pre rozvoj lézií 
podobných omrzlinám: imunitná dysregulácia, 
vaskulitída, trombóza ciev, neoangiogenéza a hy-
perkoagulačné stavy vedúce k tvorbe mikrotrom-
bov (10,30)

urtikariálne erupcie rôzneho rozsahu u pacien-
tov stredného veku (trup, končatiny, výnimočne 
generalizácia)(21,37,38)

livedo retikularis, livedo racemosa, ekchymózy, 
petechie, distálne folikulárne  lézie, erytema multi-
forme (5,24,29)

lézie nechtov (7,25)

multisystémové poruchy u detí – stavy spôso-
bené oneskorenou reakciou na SARS-CoV-2, ktoré 

Ta
b

. 1 Prehľad včasných a neskorých kožných prejavov COVID-19 u mužov, žien a detí

deti a adolescenti (0–16 rokov)

muži

ženy

spolu (deti, muži, ženy)

VČASNÉ

12

12

18

42

NESKORÉ

18

25

75

118

O
br

. 7 Urticaria acuta u chlapčeka  
s postCOVID-19

Referátový výběr
z dermatovenerologie 22 1 | 2022



VČASNÉ A NESKORÉ KOŽNÉ MANIFESTÁCIE COVID-19 – VLASTNÉ   SLEDOVANIE 160 PACIENTOV

sa podobajú Kawasakiho chorobe, leukocytoklas-
tickej vaskulitíde, palmárny a plantárny erytém 
(26,27,36)

herpetické infekcie (4,41)

lézie v ústach – aftózna stomatitída, herpeti-
formné lézie, kandidóza, Kawasakiho, multiformný 
erytém, mukozitída, liekové erupcie, nekrotizujúce 
periodontálne ochorenie, angína bulózna, uhlová 
cheilitída, atypický sweet-Rosenthalov syndróm  
a Melkerov syndróm, prejavy typu slizničného 
pemphigu (40,41)

abnormality vlasov, telogen effluvium, anagen 
effluvium a alopecia areata, difúzne alopécie  
u detí, androgénne alopécie u mužov (8,12,28,31,34,40,41)

generalizované prejavy u pacientov s AD, psori-
ázou a súčasnou  imunomodulačnou a biologickou 
liečbou (22)

iné, sporadicky popísané lézie – podobné pity-
riasis rosea, makulopapulózne prejavy suponujúce 
M. Grover, očné lézie

 Dyschromie – opisy narážajú na rasové rozdie-
ly a najmä na nedostatok obrazovej dokumentácie 
u pacientov s tmavšou pleťou, predpokladá sa širo-
ké zastúpenie ľudí rôznych rás a etník (9,36,37)

Zdôrazňuje sa, že žiadny z týchto prejavov nie 
je špecifický alebo prognostický pre ochorenie. 
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. 2
Prehľad zastúpenia vekových skupín u kožných prejavov COVID-19 u mužov a žien

VEK

16,1–20

20,1–30

30,1–40

40,1–50

50,1–60 

60,1–70

70,1–80

spolu

MUŽI

5

4

5

4

3

2

2

25

ŽENY

5

6

15

11

18

10

10

75

SPOLU

10

10

20

15

21

12

12

100

O
br

. 8Pemphigus oralis (histologicky verifikovaný) 
postCOVID-19
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Evidentný je fakt, že koronavírus (a jeho rôzne 
varianty, omikron nevynímajúc) infikuje svetovú 
populáciu už veľa mesiacov a mal by sa objaviť aj 
na zozname tzv. mimetických ochorení, pretože 
je to skutočne choroba tisícich tvárí. Opakova-
ne bolo zdôraznené, že prejavy na koži sa líšia 
podľa regiónu, teda iné sú v Ázii, Afrike a Európe 
či Amerike.

Naše sledovania
Od začiatku pandémie a po prvých správach  
o včasných kožných prejavoch v zahraničnej od-
bornej tlači sme v období jún 2000 – december 
2021 (19 mesiacov) začali cielene sledovať našich 
pacientov s možnými kožnými prejavmi súvisi-
acimi s COVID 19. Sledovania sme prezentovali 
prednáškami alebo informáciami  v médiách (tlač, 
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. 3

Prehľad aktivácie kožných prejavov u pacientov s COVID-19 u mužov, žien (podľa diagnóz)

DIAGNÓZA 

L 20

L 40

L 41

B 00 – recidivujúci herpes  simplex

B 02 – herpes zoster 

B 07

L 70 – gravis, conglobata

L 71 – rosacea

L 30 – numulárna dermatitída

L 50 – urticaria

L 63 – alopecia areata capitis, barbae

L 63 – alopecia diffusa

I 83 – zápal žíl, ulcus cruris

L 95 – vasculitis

L 92 – granuloma anulare

B 37 – kandidóza (kútiky, genitál)

L 80 – vitiligo

L 21 – dermatitis seborhoica

L 10 – pemphigus vulgaris – ústa

MUŽI

5

8

1

1

1

2

1

1

4

1

2

2

1

30*

ŽENY

26

9

5

1

7

2

2

1

15

1

3

1

1

3

2

1

1

81*

SPOLU

31

17

1

6

1

1

9

3

3

1

19

2

5

1

1

5

3

1

1

111*
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televízia, rozhlas). Do nasledujúceho prehľadu sme 
nezahrnuli pacientov s prejavmi typu kontaktných 
dermatitíd po dezinfekčných prípravkoch alebo 

nosení rúšok či respirátorov, to je predmetom inej 
práce (evidovali sme celkovo 66 osôb). 

Pre prehľadnosť následne uvádzame nálezy u 30 
pacientov s včasnými prejavmi, 30 prejavov u detí 
(včasné aj neskoré) a 100 pacientov s neskorými 
kožnými prejavmi.

30 pacientov s včasnými prejavmi bolo najviac 
vo vekových kategóriách od 16–80 rokov (vekové 
rozdelenie bolo dodržiavané prehľadne v dvojroč-
ných intervaloch).

Celkovo skupina zahŕňala 12 mužov a 18 žien, pre-
važovalo vekové zastúpenie 20–30 ročných (14 
pacientov; 6 mužov a 8 žien) a 60–70 ročných (16 
pacientov; 6 mužov a 10 žien). U pacientov boli 
zaznamenané akútne zhoršenia psoriázy (4 muži, 
3 ženy), numulárnej dermatitídy (3 muži, 3 ženy), 

O
br

. 9
-1

0

Rozsiahle verukózne zmeny postCOVID-19

O
br

. 1
1

Vaskulitída postCOVID-19
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a všeobecného lékaře nebo pediatra.

Lék 1.volby u svrabu 1Permetrin
Jediný lokální registrovaný lék na léčbu svrabu

Permetrin 5% krém Síra (magistraliter)

Lék 1. volby u svrabu 1,2 Nižší míra doporučení podle aktuálních guidelines 1,2

Jednoduchá, obvykle jednorázová aplikace 1-2x denně 3-6 dní 3

Dobrá snášenlivost, dobrá compliance pacienta Iritační potenciál při vyšších koncentracích  
a opakovaném použití 1

Velmi dobrá bezpečnost a minimální rezistence 1 Při aplikaci síry na celé tělo = riziko  
resorpční intoxikace 4

Použití je možné už pro děti od 2 měsíců Nutná příprava v různých koncentracích  
dle věku pacienta

Bez zápachu, nebarví, lehce se smývá Zapáchá, barví

Působí na všechna vývojová stádia zákožky svrabové Použitelná také ve formě koupelí jako doplňková léčba  
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chronickej urtiky (1 muž, 2 ženy) , nešpecifikova-
ný multiformný, prchavý erytém (1 muž, 3 ženy), 
alopecia diffusa (2 muži, 3 ženy), zápaly žíl (1 muž,  
2 ženy), kvasinkové infekcie (2 ženy).

U detí boli vekové kategórie rozdelené po dvoch 
rokoch (najmladší pacient mal 6 mesiacov) až do 

veku adolescentov (16 rokov). Najviac pacientov 
bolo vo veku od 6 mesiacov do 6 rokov, celkom 
18, prevažovalo zhoršenie atopickej dermatitídy 
(8 pacientov), areátne alopécie (6 pacientov), 
urticarie (3 pacienti), prejavy typu  perniones 
(1 pacient). Menej často sa objavila vaskulitída, 
numulárne prejavy, granuloma anulare, pruritus. 

O
br

. 1
4

Alopecia areata barbae u dospelého  
pacienta postCOVID-19 O

br
. 1

5

Rozsiahla alopecia areata u dospelého 
pacienta postCOVID-19

O
br

. 1
2 Alopecia areata u dieťaťa postCOVID-19

O
br

. 1
3 Alopecia areata u dieťaťa postCOVID-19
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skupine 30–40 ročných (20 pacientov, 5 mu-
žov, 15  žien) a 50–60 ročných (21 pacientov,  
3 muži, 18 žien).

Bola snaha rozdeliť prejavy ochorení u pacientov 
do najviac frekventovaných a udávaných skupín 
ochorení, ako je uvedené v tabuľke č. 3 (čísel-
né označenie je ako Medzinárodná klasifikácia 

VČASNÉ A NESKORÉ KOŽNÉ MANIFESTÁCIE COVID-19 – VLASTNÉ   SLEDOVANIE 160 PACIENTOV

O
br

. 1
8

Aktivácia neurodermitídy u dospelého  
pacienta post COVID-19 O

br
. 1

9

Aktivácia psoriázy u adolescenta  
postCOVID-19

Prejavy sme hodnotili ako včasné u 12 detí, ne-
skoré  u 18 detí.

Pacienti s neskorými post COVID prejavmi (cel-
kovo 100 pacientov; 25 mužov a 75 žien) boli 
pre prehľadnosť rovnako rozdelení do dvojroč-
ných vekových skupín (viď  tabuľka č. 2). Naj-
viac pacientov bolo zaznamenaných vo vekovej 

O
br

. 1
6Hepres simplex u pacientov s COVID-19, 

prvý výsev po 15 rokoch 

O
br

. 1
7Hepres simplex u pacientov s COVID-19, 

prvý výsev po 15 rokoch 
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Kožné prejavy prekonanej COVID-19 infekcie (včasné a neskoré) sledujeme takmer  dva 
roky, do termínu odovzdania práce boli zaznamenané u 184 pacientov. Paleta prejavov 
je veľmi pestrá, nebolo možné zmieniť všetky, ale v podstate zodpovedajú  zahraničným 
prehľadom. Každý pacient je 
svojím spôsobom terapeutic-
ká výzva a nie je výnimkou aj 
spolupráca a cielené psycho-
logické vedenie.

Prim. MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA
SANARE spol. s r.o., DOST Svidník
Dr. Pribulu 2, 089 01 Svidník, SR

ZÁVĚR

chorôb). U piatich mužov a 6 žien boli zazname-
nané dve diagnózy, súbeh možno podľa nás zaradiť 
ako long postCOVID. Boli zaznamenané aj raritne 
popisované rozsiahle verukózne zmeny na DK, kto-
ré sa objavili po hospitalizácii a následnej kúpeľnej 
liečbe u jednej pacientky.

Progresia ochorení bola zaznamenaná najmä  
u pacientov s psoriázou, neurodermitídou. U paci-
entov prevládali stavy ťažkého až generalizovaného 
charakteru. Zaujímavé boli aj rozsiahle prejavy de 
novo vzniknutých alopécií. U každého pacienta sa 
pri prvom ošetrení a následne po 3 mesiacoch po 
liečbe robili trichogramy. Nepríjemné boli prejavy 
herpetických infekcií (ústa, oči, genitál) z toho  je-
den z pacientov bol na biologickej liečbe neuroder-
mitídy, pre diagnostikovaný  herpes zoster – ťažké 
očné prejavy, následne liečený na očnej klinike. 
Výrazne sa  zhoršovali prejavy ochorení v obličaji – 
akné, rosacea (nehodnotili sme ich ako kontaktné 
dermatitídy po nosení rúška alebo respirátora, to 
je predmetom inej práce). Zaznamenali sme veľmi 
často pruritus, a to nielen ako sprevádzajúci sym-
ptóm u iných ochorení, ale nevyhodnotili sme ho 
ako samostatnú nozologickú jednotku. 

U pacientov boli samozrejme vykonávané bežné 
laboratórne vyšetrenia, sérologické vyšetrenia, 
trichogramy u alopécií, pokiaľ bolo nevyhnutné 
aj biopsie (pemhigus). Zaujala nás najmä lieč-
ba alopécií – kombinovaná – systémová, lokál-
na a fyzikálna. Túto sme aplikovali s výrazným 

liečebným efektom. Systémová terapia bola vždy 
individuálna, pacientom bola podávaná vyvážená 
zmes vitamínov (B, E), minerálnych  látok, zinok, 
stopové prvky, aminokyseliny v rôznej kombiná-
cii, methionin, kolagén. Podávané tablety s ob-
sahom 20% extraktu aescinu (Aescin) získaného 
z pagaštanu konského (lat. Aesculus hipppo-
castanum) – zvyšuje pružnosť a pevnosť ciev  
a cievnych stien. V prípade alopécií akcentované 
zlepšenie prekrvenia vlasového  bulbu. Lokálne 
sa aplikujú prípravky s kofeínom, bio-phyoxylom, 
iné rastlinné  výťažky, niekedy prípravky s pante-
nolom, pšeničnými proteínmi a extraktmi z ovsa, 
prípravky v minoxidilom, dráždivé tinktúry. Nepo-
užívame prípravky s kortikoidmi. Vo  fyzikálnej 
terapii preferovaná aplikácia biolampy, laserový 
scaner, hrebeň UVB 311, čiapky s modrým LED 
spektrom, kryoterapia, karboxyterapia, aplikácia 
plazmy – PRP. Karboxyterapia spočiatku aplikova-
ná 2x  týždenne, neskôr 1x  týždenne, po piatom 
ošetrení kombinácia s PRP v jednom ošetrení. 
PRP – prvé dve ošetrenia samostatne, neskôr  
v kombinácii s karboxyterapiou v jednom oše-
trení. Táto kombinácia – karboxyterapia a PRP 
celkovo 5–8x, na záver chladenie kryo spray je 
mimoriadne efektívna. 

Karboxyterapia bola a je s úspechom využíva-
ná aj u pacientov s postCOVID  dýchacími ako 
aj neurologickými problémami. V tomto prípade 
bola kaboxyterapia charakterizovaná ako reflexná 
terapia. 

Referátový výběr
z dermatovenerologie 30 1 | 2022



VČASNÉ A NESKORÉ KOŽNÉ MANIFESTÁCIE COVID-19 – VLASTNÉ   SLEDOVANIE 160 PACIENTOV

1. Bhargava, S., Negbenebor, N., Sadoughifar, 
R., Ahmad, S., Kroumpouzos, G. Virtual con-
ferences and e-learning in dermatology during 
COVID-19 pandemic: Results of a web-based, 
global survey, Clinics in Dermatology (IF3.541), 
Pub Date: 2021-06-08, doi: 10.1016/j.clinder-
matol.2021.06.002.

2. Cavanagh, G., Wambier, C.G. Rational 
hand hygiene during the coronavirus 2019 
(COVID-19) pandemic. J Am Acad Derma-
tol. 2020 Jun;82(6):e211. doi: 10.1016/j.
jaad.2020.03.090. 

3. Elston, D.M. Occupational skin disease among 
health care workers during the coronavirus 
(COVID-19) epidemic. Journal of the American 
Academy of Dermatology, vol. 82, no. 5, pp. 
1085–1086, 2020.

4. Elsaie, M.L., Youssef, E.A., Nada, H.A. Herpes 
zoster might be an indicator for latent COVID 19 
infection. Dermatol. Ther. 2020, e13666.

5. Estébanez, A., Pérez-Santiago, L., Silva, E., Gu-
illen-Climent, S., García-Vázquez, A., Ramón, 
M.D. Cutaneous manifestations in COVID-19: a 
new contribution Journal of the European Aca-
demy of Dermatology and Venereology, vol. 34, 
no. 6, pp. e250–e251, 2020.

6. Fabbrocini, G., Vastarella, M., Nappa, P., An-
nunziata, M.C., Camela, E., Greco, V. et al. A 
new dermoscopic pattern for chilblain-COVID-
19-like skin lesions in adolescents. JAAD Case 
Rep. 2020;6:1271–4.  

7. Fernandez-Nieto, D., Jimenez-Cauhe. J, Orte-
ga-Quijano, D., Diaz-Guimaraens, B., Domingu-
ez-Santas, M., Martinez-Rubio, J. Transverse le-
ukonychia (Mees' lines) nail alterations in a CO-
VID-19 patient. Dermatol Ther. 2020;33:e13863.

8. FIvenson, D. COVID-19: Association with rapid-
ly progressive forms of alopecia areata. Int J 
Dermatol. 2021;60:127. 

9. Freeman, E.E., McMahon, D.E., Lipoff, J.B., 
Rosenbach, M., Kovarik, C., Desai, S.R., et al. 
The spectrum of COVID-19–associated derma-
tologic manifestations: An international registry 
of 716 patients from 31 countries. J Am Acad 
Dermatol. 2020;83:1118–29.

10. Freeman, E.E., McMahon, D.E., Lipoff, J.B. et 
al. Pernio-like skin lesions associated with CO-
VID-19: a case series of 318 patients from 8 
countries Journal of the American Academy of 
Dermatology, vol. 83, no. 2, pp. 486–492, 2020.

11. Gao, J., Tian, Z., Yang, X. Breakthrough: Chlo-
roquine phosphate has shown apparent efficacy 
in treatment of COVID-19 associated pneumo-
nia in clinical studies. Biosci Trends. 2020 Mar 

16;14(1):72–73. doi: 10.5582/bst.2020.01047. 
Epub 2020 Feb 19. PMID: 32074550.

12. Goren, A., Vaño-Galván, S., Wambier, C.G. et 
al. A preliminary observation: male pattern hair 
loss among hospitalized COVID-19 patients in 
Spain – a potential clue to the role of andro-
gens in COVID-19 severity Journal of Cosmetic 
Dermatology, vol. 19, no. 7, pp. 1545–1547, 
2020. 

13. Ha, E.S., Hong, J.Y., Lim, S.S., Soyer, H.P., 
Mun, J.H. The Impact of SARS-CoV-2 (CO-
VID-19) Pandemic on International Derma-
tology Conferences in 2020. Front Med (Lau-
sanne). 2021 Aug 5;8:726037. doi: 10.3389/
fmed.2021.726037.

14. Henry, D., Ackerman, M., Sancelme, E., Finon, 
A., Esteve, E. Urticarial eruption in COVID-19 
infection Journal of the European Academy of 
Dermatology and Venereology, vol. 34, no. 6, 
pp. e244–e245, 2020.

15. Hu, K., Fan, J., Li, X., Gou, X., Li, X., Zhou, X. 
The adverse skin reactions of health care wor-
kers using personal protective equipment for 
COVID-19  Medicine (Baltimore), vol. 99, no. 
24, Article ID e20603, 2020. 

16. Jakhar, D., Kaur, I., Kaul, S. Art of performing 
dermoscopy during the times of coronavirus di-
sease (COVID-19): simple change in approach 
can save the day! J Eur Acad Dermatol Venere-
ol. 2020 Jun;34(6):e242–e244.

17. Kaya, G., Kaya, A., Saurat, J.H. Clinical and his-
topathological features and potential patholo-
gical mechanisms of skin lesions in COVID-19: 
review of the literature Dermatopathology, vol. 
7, no. 1, pp. 3–16, 2020.

18. Kutner, A., Love, D., Markova, A. et al. Suppor-
ting Virtual Dermatology Consultation in the 
Setting of COVID-19. J Digit Imaging 34, 284–
289 (2021). https://doi.org/10.1007/s10278-
021-00425-6. 

19. Li, N.L., Papini, A.B., Shao, T., Girard, L. Im-
munoglobulin-A vasculitis with renal invol-
vement in a patient with COVID-19: A case 
report and review of acute kidney injury rela-
ted to SARS-CoV-2. Can J Kidney Health Dis. 
2021;8:2054358121991684. 

20. Litvik, R.: akné pod rouškou – maskné. V prog-
rame 16. kongres Českých a slovenských der-
matovenerologú, Olomouc 8.–11.12.2021

21. Lockey, R.F., Hudey, S.N. Coronavirus disease 
2019–associated urticaria with angioedema in a 
morbidly obese man successfully treated with 
glucocorticoids. Ann Allergy Asthma Immunol. 
2020;125:359–60. [PMC free article] [PubMed] 

LITERATÚRA

31



[Google Scholar].
22. Marko, M., Pawliczak, R.: Can we safely use 

systemic treatment in atopic dermatitis du-
ring the COVID-19 pandemic? Overview of 
selected conventional and biologic systemic 
therapies. Expert Rev Clin Immunol; 17(6): 
619–627, 2021 06.Article in English | MEDLI-
NE | ID: covidwho-1191660.

23. Martinez-Lopez, A., Cuenca-Barrales, C. Re-
view of adverse cutaneous reactions of ph 
Montero-Vilchez, T. et al. Pharmacological in-
terventions for coronavirus disease 2019 (CO-
VID-19): a guide for the dermatologist. JAAD 
Volume 83, Issue 6, December 2020, Pages 
1738–1748.

24. McBride, J.D., Narang, J., Simonds, R., Agra-
wal, S., Rodriguez, E.R., Tan, C.D., et al. De-
velopment of sacral/buttock retiform purpura 
as an ominous presenting sign of COVID-19 
and clinical and histopathologic evolution du-
ring severe disease course. J Cutan Pathol. 
2021 doi: 10.1111/cup. 14038. 

25. Neri, I., Guglielmo, A., Virdi, A., Gaspari, V., 
Starace, M., Piraccini, B.M. The red half-moon 
nail sign: A novel manifestation of coronavi-
rus infection. J Eur Acad Dermatol Venereol. 
2020;34:e663–5.

26. Pouletty, M., Borocco, C., Ouldali, N. et al. Pa-
ediatric multisystem inflammatory syndrome 
temporally associated with SARS-CoV-2 mi-
micking Kawasaki disease (Kawa-COVID-19): 
a multicentre cohort Annals of the Rheuma-
tic Diseases, vol. 79, no. 8, pp. 999–1006,  
2020. 

27. Riphagen, S., Gomez, X., Gonzalez-Martinez, 
C., Wilkinson, N., Theocharis, P. Hyperinflam-
matory shock in children during COVID-19 
pandemic. The Lancet, vol. 395, no. 10237, 
pp. 1607–1608, 2020.

28. Rizzetto, G., Diotallevi, F., Campanati, A., 
Radi, G., Bianchelli, T., Molinelli, E., et al. 
Telogen effluvium related to post severe 
Sars-Cov-2 infection: Clinical aspects and 
our management experience. Dermatol Ther. 
2021;34:e14547. 

29. Rubio-Muniz, C.A., Puerta-Peña, M., Falken-
hain-López, D., Arroyo-Andrés, J., Agud-Dios, 
M., Rodriguez-Peralto, J.L., et al. The broad 
spectrum of dermatological manifestations in 
COVID-19: Clinical and histopathological fea-
tures learned from a series of 34 cases. J Eur 
Acad Dermatol Venereol. 2020;34:e574–6.

30. Santonja, C., Heras, F., Núñez, L., Requena, 
L. COVID-19 chilblain-like lesion: Immuno-
histochemical demonstration of SARS-CoV-2 
spike protein in blood vessel endothelium 
and sweat gland epithelium in a polymerase 
chain reaction-negative patient. Br J Dermatol. 
2020;183:778–80.  

31. Shanshal, M. COVID-19 related anagen effluvi-
um. J Dermatolog Treat. 2020;16:1–2. 

32. Test, E.R., Vezzoli, P., Carugno, A., Raponi, F., 
Gianatti, A., Rongioletti, F., Sena, P. Acute Ge-
neralized Exanthematous Pustulosis with Eryt-
hema Multiforme-Like lesions in a COVID-19 
woman. J. Eur. Acad. Dermatol. Venereol. 2020.

33. Türsen, Ü., Türsen, B., Lotti, T. Coronavirus-da-
ys ın dermatology. Dermatologic Therapy.2020; 
33:e13438.wileyonlinelibrary.com/journal/dth© 
2020 Wiley Periodicals LLC1of3https://doi.org/ 
10.1111/dth.13438.

34. Wambier, C.G., Vaño-Galván, S., McCoy, J., 
Gomez-Zubiaur, A., Herrera, S., Hermosa-Gel-
bard, Á., et al. Androgenetic alopecia present 
in the majority of patients hospitalized with CO-
VID-19: The „Gabrin sign” J Am Acad Dermatol. 
2020;83:680–2. 

35. Wang, Manli, et al. „Remdesivir and chloroqu-
ine effectively inhibit the recently emerged no-
vel coronavirus (2019-nCoV) in vitro." Cell rese-
arch 30.3 (2020): 269–271. 

36. WHO, „Coronavirus disease (COVID-19) si-
tuation report-167,” 2020, https://www.who.
int/docs/default-source/coronaviruse/situ-
ation-reports/20200705-covid-19-sitrep-167.
pdf?sfvrsn=17e7e3df_4.

37. Wollina, U., Karadağ, A.S. , Rowland-Payne, 
C., Chiriac, A., Lotti, T. Cutaneous signs in CO-
VID-19 patients: a review Dermatologic Thera-
py, Article ID e13549, In press.

38. Wollina, U. „Challenges of COVID-19 pandemic 
for dermatology,” Dermatologic Therapy, Article 
ID e13430, In press.

39. Zhou, P., Huang, Z., Xiao, Y., Huang, X., Fan, 
X.-G. Protecting Chinese Healthcare Workers 
While Combating the 2019 Novel Coronavirus. 
Infection Control & Hospital Epidemiology. 
2020; 1–4.

40. Zelenkova, H. Post COVID-19 reakcie z pohľa-
du dermatológa. 42 konferencia SSVLP Tatry 
15.10.2021.

41. Zelenkova, H.: P Post COVID-19 reakcie na 
obličaji a inde. Konferencia Akné a obličejové 
dermatózy, Praha 5.11.2021. 

Na žiadosť recenzentov bol zoznam citovanej literatúry maximálne skrátený.

Referátový výběr
z dermatovenerologie 32 1 | 2022
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SLUNCE JE MODRÉ
Ettler, K.   Klinika nemocí kožních a pohlavních FN a LF v Hradci Králové

SOUHRN: Nový filtr TriAsorB mimo fotoprotekce ve spektru UVB a UVA poskytuje také ochranu ve 
viditelné modré části viditelného spektra (HEV). Skládá se ze 3 částí a je ekologicky šetrný.

KLÍČOVÁ SLOVA: TriAsorB – fotoprotekce – viditelné modré spektrum

SUMMARY: Sun is blue. In addition to photoprotection in the UVB and UVA spectra, the new TriAsorB 
filter also provides protection in the visible blue part of the visible spectrum (HEV). It consists of 3 parts 
and is environmentally friendly.

KEY WORDS: TriAsorB – photoprotection – visible blue spectrum

Stále narůstající incidence melanomu a nemelanomové  
kožní rakoviny, jakož i projevy aktinického stárnutí  
populace, nás utvrzují v předpokladu,  
že fotoprotektivních opatření není nikdy dost.

Název sdělení je samozřejmě marketingový slogan, 
který provází uvedení nového solárního filtru na-
zvaného „TriAsorB“ na trh. Byl vyvinut v laborato-
řích Pierre Fabre a distribuován pod značkou Eau 
thermale Avène. Poskytuje širokospektrou ochra-
nu nejen v oblasti UVB a UVA, ale také v blízkém 
(modrém) viditelném světle ve spektrálním rozmezí 
400–500 nm (nazývaném také HEV = high energy 
visible). HEV má nejkratší vlnové délky ve viditel-
né části slunečního světla, a proto také největší 
energii ve viditelné oblasti. O účincích HEV se ví 
již dlouho a je srovnáváno s účinky UVA (2–4x 
slabší). Je také energeticky slabší než UVA, pro-
niká však hlouběji do koria a může podobně jako 
UVA přispívat k aktinickému stárnutí kůže. Mecha-
nizmus je podobný jako u UVA – zejména tvorbou 
ROS (reaktivních forem kyslíku) a oxidativním stre-
sem buněk. Klinicky byl popisován zejména nárůst 
pigmentace po expozici HEV. Modré světlo dopadá 

pochopitelně i na oční sítnici, kde může časem 
přispívat k makulární degeneraci. Vnímání modré-
ho světla očima reguluje také sekreci melatoninu  
a má vliv na cirkadiální rytmus bdění a spánku.

TriAsorB se skládá ze tří látek, jejichž kombinace je 
patentována: Uvinul T150, Uvinul A+ a Tinosorb S. 
Tento filtrační systém je posílen fotostabilizujícím 
antioxidantem (pre-tocopheryl) a součástí koneč-
ných produktů je i termální voda Avéne. Absorpční 
spektrum TriAsorBu je do značné míry podobné 
melaninu, a tak účinně posiluje přirozenou fotopro-
tekci kůže. Z praktického pohledu je nutné ocenit 
zejména jeho přesah do viditelné oblasti, kde může 
doplnit (nahradit) fyzikální filtry ve fotoprotekci  
u některých fotodermatóz a porfýrií.

Velká pozornost byla věnována ekologické šetr-
nosti, zejména k mořské biosféře. Zatímco jiné 
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EADV Scholarships  
for the 31st EADV Congress 

(7–10 September 2022 in Milan)

MICHAEL HORNSTEIN MEMORIAL SCHOLARSHIP
APPLICATION DEADLINE: 15 APRIL 2022 (23:59 CEST)

The EADV Honours and Awards Committee,  
under the chairmanship of Prof. Dr. Milos Nikolic, offers  

to young dermato-venereologists or resident/trainees under 
 35 years of age scholarships consisting of free registration  

to the 31ST EADV Congress and a travel stipend of EUR 1 000, 
 minus the fee of a one-year EADV membership (for the 2023 

 calendar year) according to the status of each recipient.

Criteria and Requirements on the website:  
https://www.eadv.org/scholarships/scholarship-grants

obvyklé chemické filtry (např. benzophenon 3, 
octocrylen) mají toxický vliv na mořské (mikro)or-
ganizmy, u TriAsorBu to nebylo prokázáno (výzkum 
prováděla Oceanologic Observatory v Banyuls-sur-
Mer na korálech, fyto- a zooplanktonu, zebřičkách 
pruhovaných).

Nová solární řada Avéne obsahuje krém bez par-
femace na suchou pleť, tekutinu na smíšenou pleť 
a čistící formuli na problematickou (aknózní) kůži. 

Všechny produkty jsou ve třídě vysoké ochrany 
SPF50+. Jsou určeny pro každodenní používání. 
K pozitivům lze řadit i o 10 % nižší koncentraci po-
užitých filtrů oproti běžným sunscreenům. Studie  
s 3týdenní aplikací prokázala dobrou snášenlivost  
u 98,2 % uživatelů. Používání filtru TriAsorB za-
ručuje 64,2% ochranu před nežádoucí pigmenta-
cí způsobenou HEV. V neposlední řadě je kladen 
důraz i na ekologickou přijatelnost obalů sunscre-
enů s nižším obsahem problematických plastů.

Stále narůstající incidence melanomu a nemelanomové kožní rakoviny, jakož i pro-
jevy aktinického stárnutí populace, nás utvrzují v předpokladu, že fotoprotektivních 
opatření (i celoživotně uplatňovaných) není nikdy dost. Proto každý příspěvek v této 
oblasti se cení. Nový filtrační systém TriAsorbB poskytuje řadu výhod oproti konvenč-
ním filtrům: je určen pro každodenní používání, zajišťuje účinnou a širokospektrou fo-
toprotekci (rozšířenou navíc 
o modré viditelné světlo) při 
nižší koncentraci (o 10 %), a 
navíc je ekologicky přátelský.

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
ettler@fnhk.cz, 495 836 389
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Fragrance-mix I obsahuje:
a) 5 komponent a emulgátor
b) 7 komponent a emulgátor
c) 8 komponent a emulgátor 
d) 4 komponenty a emulgátor

Kyselina hyaluronová se terapeuticky využívá v:
a) léčbě osteoporózy
b) estetické medicíně
c) urologii, k léčbě zánětu močového měchýře (cystitidy) 

či ledvin
d) všechny možnosti jsou správné

Prvé publikácie veľkých súborov mapujúcich 
výskyt COVID-19 sú z:
a) Číny, Thajska, Austrálie
b) Číny, Španielska, Talianska
c) USA, Nemecka, Izraela
d) USA, Brazílie, Argentíny, Nemecka

Na stránke „WHO Europe COVID-19“ je:  
a) denne aktualizovaný počet publikácií o COVID-19
b) týždenne aktualizovaný počet publikácií COVID-19
c) v čase spracovania publikácie za 0,10s informácia  

o cca 465 000 výsledkov vyššia
d) neaktualizuje sa

Na podkladě jaké mutace je možné nasadit 
kombinovanou terapii BRAF inhibitorem a MEK 
inhibitorem:
a) mutace CDKN2A
b) mutace c-KIT
c) mutace NRAS
d) mutace BRAF V600

Kombinace encorafenibu (LP Braftovi)  
a binimetinibu (LP Mektovi) je plně hrazena:
a) v první linii léčby pokročilého inoperabilního  

a metastatického melanomu
b) ve druhé a další linii léčby pokročilého inoperabilního  

a metastatického melanomu
c) v adjuvantní terapii loko-regionálně pokročilého 

melanomu
d) v neoadjuvantní terapii loko-regionálně pokročilého 

melanomu

Čajovníkový olej má nejčastěji nežádoucí účinky:
a) iritační
b) senzibilizační 
c) aknegenní
d) fototoxické

Pro kyselinu hyaluronovou (HA) platí:
a) je hlavní bílkovinou pojivové tkáně
b) je hlavní součástí tzv. amorfní složky pojivových tkání
c) tělo dospělého člověka obsahuje až 1,5 kg HA
d) všechny možnosti jsou správné

Limonen je součástí směsi:
a) fragrance-mix I
b) fragrance mix II
c) peruánského balzámu
d) peruánského balzámu i čajovníkového oleje

Kyselina hyaluronová působí:
a) hygroskopicky
b) hydrostaticky
c) hydrofobicky
d) hydrotakticky
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VĚDOMOSTNÍ TEST

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete 

do 31.5.2022 prostřednictvím elektronického 
formuláře umístěného na stránkách  
časopisu www.referatovyvyber.cz  

a v mobilní aplikaci Referátový výběr nebo 
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La Roche-Posay.
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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 u následující diagnózy 
nejčastěji: akné?
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VYŠŠÍ VĚK NENÍ LIMITEM PRO CÍLENOU 
TERAPII MALIGNÍHO MELANOMU
Pásek, M.   Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

SOUHRN: Pacienti s BRAF V600 mutovaným pokročilým inoperabilním nebo metastatickým me-
lanomem mohou být léčeni kombinací BRAF inhibitoru a MEK inhibitoru nebo pomocí imunoterapie 
anti-PD1 +/- anti-CTLA4 monoklonálními protilátkami. V současné době není dostupné žádné přímé 
srovnání těchto terapeutických přístupů, které by nám pomohlo při výběru správné sekvence: 1. linie 
imunoterapie a 2. linie BRAF a MEK inhibitor vs 1. linie BRAF a MEK inhibitor a 2. linie imunoterapie. 
V případě pacientů v pokročilém věku (80+) může být případné rozhodování o výběru vhodné terapie 
rovněž ztíženo přidruženými faktory pacienta asociovanými s vyšším věkem jako jsou např. sníže-
ní mobility, komorbidity a v neposlední řadě také bohatá farmakoterapie. Individuálním přístupem  
k těmto pacientům a výběrem terapie v souladu s osobními preferencemi pacienta (tablety vs infuze) 
je možné dosáhnout stejného efektu a bezpečnostního profilu jako u mladších pacientů.

KLÍČOVÁ SLOVA: maligní melanom – cílená terapie – imunoterapie – encorafenib – binimetinib – věk

SUMMARY: Older age is not the limit for targeted therapy of malignant melanoma. Patients with 
BRAF V600 mutated inoperable or metastatic melanoma can be treated with a combination of a BRAF 
inhibitor and a MEK inhibitor or with anti-PD1 +/- anti-CTLA4 monoclonal antibody immunotherapy. There 
is currently no direct comparison of these therapeutic approaches to help us select the right sequence: 
1st line immunotherapy and 2nd line BRAF and MEK inhibitor vs 1st line BRAF and MEK inhibitor and 2nd 
line immunotherapy. In the case of elderly patients (80+), decision on the choice of appropriate therapy 
may also be hampered by associated patient factors associated with older age, such as reduced mobility, 
comorbidities and, last but not least, extensive pharmacotherapy. By individual approach to these patients 
and selection of therapy in accordance with the patient's personal preferences (tablets vs infusions), it is 
possible to achieve the same effect and safety profile as in younger patients.

KEY WORDS: malignant melanoma – targeted therapy – immunotherapy – encorafenib – binimetinib – 
age

Systémová terapie BRAF V600 mutovaného, po-
kročilého inoperabilního a metastatického mela-
nomu nám umožňuje v první linii léčby na jedné 
straně nasazení cílené terapie kombinací BRAF 
inhibitoru a MEK inhibitoru a na straně druhé 
zahájení imunoterapie anti-PD1 +/- anti-CTLA4 
monoklonálními protilátkami. Stojí tedy před 

námi zásadní rozhodnutí, zda léčit pomocí tablet  
s vysokou mírou léčebné odpovědi a rychlým 
nástupem účinku, avšak většinou za cenu kratší-
ho trvání efektu a vyšší míry akutní toxicity (py-
rexie, fotosenzitivita, dyspepsie, průjem, nauzea, 
zvracení, artralgie, myalgie, únava) ve srovnání 
s infuzemi s nižší mírou léčebné odpovědi, ale 
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INZERCE

delším trváním léčebného účinku, s nižším vý-
skytem akutní toxicity, avšak s potenciálně závaž-
nými (pneumonitida, hepatitida, kolitida, nefritida)  
a někdy i trvalými nežádoucími účinky terapie 
(hypofyzitida, hypotyreóza, hypokortikalizmus, 
diabetes mellitus). 

Vzhledem k tomu, že stále nemáme k dispozici 
přímé srovnání těchto terapeutických přístupů, 
které by nám mohlo pomoci při výběrů vhodné 
sekvence, musíme se orientovat podle vstupních 
parametrů pacienta. Cílená terapie bývá často 
preferována pro pacienty s velkou nádorovou 
náloží, symptomatické pacienty, pacienty, kteří 
rychle progredují, rovněž při elevaci laktátdehyd-
rogenázy. Jedná se tedy o případy, kdy potřebu-
jeme rychle dosáhnout léčebné odpovědi (nástup 
efektu během několika dní) a není možné čekat 
na efekt imunoterapie (nástup efektu během ně-
kolika týdnů). Pacienti v pokročilém věku (80+), 
kteří bývají častěji postiženi melanomem, přitom 
mohou mít nejen celou řadu komorbidit (arteriální 
hypertenze, diabetes mellitus, ischemická choro-
ba srdeční či DKK, st.p. cévní mozkové příhodě 
či infarktu myokardu, hepatopatie, chronická re-
nální insuficience), ale rovněž zhoršený fyzický 
status (ECOG/PS) mezi 1–2 a často přitom uží-
vají bohatou farmakoterapii (antihypertenziva, 
antiagregancia, antikoagulancia, antiarytmika, 
hypolipidemika, antidiabetika, inzulin). Všechny 
tyto přidružené stavy mohou mít negativní vliv na 
rozhodování o zahájení systémové terapie mela-
nomu. Přesto, v případě individuálního přístupu  
k danému pacientovi (osobní preference pacienta 
tablety vs infuze) a zohlednění jeho přidružených 
faktorů, jsou dosažené výsledky a míra tolerance 
terapie (ať už cílené či imunoterapie) srovnatelné 
s mladšími pacienty se stejnou diagnózou. 

Z pohledu zahájení systémové terapie z pro-
středků veřejného zdravotního pojištění je však 
zcela zásadní přítomnost ECOG/PS 0-1. V pří-
padě cílené terapie BRAF inhibitorem a MEK 

inhibitorem je k dispozici v 1. linii léčby výběr 
ze 3 registrovaných kombinací s plnou úhradou: 
Zelboraf (vemurafenib) a Cotellic (cobimetinib), 
Tafinlar (dabrafenib) a Mekinist (trametinib)  
a v neposlední řadě nově hrazený Braftovi (en-
corafenib) a Mektovi (binimetinib). Poslední zmi-
ňovaná kombinace dosáhla v klinických studiích 
nižšího výskytu nežádoucích účinků (zejména 
významně nižší výskyt pyrexií a fotosenzitivi-
ty) při podobném efektu ve srovnání s ostatní-
mi kombinacemi cílené terapie (pouze nepřímé 
srovnání). Standardní registrované dávkování 
Braftovi a Mektovi představuje: encorafenib 450 
mg 1 x denně a binimetinib 45 mg 2 x denně per 
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Závěrem lze říci, že cílená terapie poskytuje pro pacienty s pokročilým inoperabil-
ním a metastatickým melanomem bezpečnou a účinnou léčbu, a to i ve vyšším věku 
(80+). Jako zásadní se jeví individuální přístup k pacientovi, který zohlední přidružené 
faktory pacienta, jeho osobní 
preference a povede k výbě-
ru vhodné systémové léčby. MUDr. Marek Pásek

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 1150/50, 100 34 Praha 10
marek.pasek@seznam.cz
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os. V případě vzniku nežádoucích účinků je rov-
něž možné snadné provedení redukce dávky: 1. 
stupeň redukce: Mektovi (binimetinib) 30 mg 2x 
denně. 1. stupeň redukce: Braftovi (encorafenib) 
300 mg 1x denně, 2. stupeň redukce: Braftovi 
(encorafenib) 200 mg 1x denně. Tablety není nut-
né uchovávat v ledničce (stačí pokojová teplota), 
rovněž medikace tablet není závislá na jídle. 

Pokud bychom se zaměřili na účinnost a bez-
pečnost této kombinace, máme k dispozici 5letá 
data registrační multicentrické dvojitě zaslepené 
klinické studie fáze III COLUMBUS prezentované 
na ASCO Annual Meeting 2021 prof. Dumme-
rem, MD(1). Do studie bylo zařazeno celkem 495 
pacientů s BRAF V600 mutovaným pokročilým 
inoperabilním nebo metastatickým melanomem. 
Tito pacienti byli buď nepředléčeni (první linie léč-
by), nebo progredovali na první linii imunoterapie 
(druhá linie léčby). V rámci studie byli pacienti 
rozděleni do 3 ramen: 1. rameno s kombinací 
BRAF inhibitoru encorafenibu (dávkování 450 mg 
1x denně perorálně) s MEK inhibitorem binimeti-
nibem (dávkování 45 mg 2x denně), do kterého 
bylo zařazeno celkem 192 pacientů. 2. rameno  
s monoterapií encorafenibem (dávkování 300 mg 

1x denně), ve kterém bylo celkem 194 pacientů,  
a konečně 3. rameno s monoterapií vemurafeni-
bem (dávkování 960 mg 2x denně), ve které bylo 
celkem 191 pacientů. 

Při minimálním sledování 65 měsíců bylo do-
saženo pro kombinaci encorafenibu a binimeti-
nibu, monoterapii encorafenibu a monoterapii 
vemurafenibu 5leté PFS (přežívání bez progrese 
onemocnění) 23 %, 19 %, 10 % a 5leté OS (cel-
kové přežití) 35 %, 35 %, 21 %. Míra objektiv-
ní odpovědi (částečná a kompletní odpověď dle 
RECIST kritérií) přitom dosahovala 64 %, 52 %  
a 41 %. Nežádoucí účinky terapie, které se obje-
vily u >20 % pacientů na kombinaci encorafeni-
bu a binimetinibu představovaly nauzeu, průjem, 
zvracení, ar tralgie, únavu, zvýšení hladiny krea-
tinkinázy, bolesti hlavy, zácpu, astenie a pyrexie. 
Nežádoucí účinky stupně 3–4 (NCI-CTCAE), kte-
ré byly detekovány u ≥2,5 % pacientů na kom-
binaci encorafenibu a binimetinibu, zahrnovali 
elevaci hladiny gama-glutamyl transferázy, zvý-
šení hladiny kreatinkinázy, anemii, elevaci alanin 
transaminázy a hyperglykémii. Pouze 12–14 % 
pacientů přitom ukončilo terapii pro nežádoucí 
účinky léčby. 
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
BRAFTOVI 50 mg tvrdé tobolky, BRAFTOVI 75 mg tvrdé tobolky

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí
účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku (dále jen SPC), bod 4.8.

SLOŽENÍ: Každá tvrdá tobolka obsahuje 50 mg, resp. 75 mg enkorafenibu. INDIKACE: Enkorafenib v kombinaci s binimetinibem je indikován k léčbě dospělých pacientů s neresekovatelným
nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF (viz SPC body 4.4 a 5.1). V kombinaci s cetuximabem k léčbě dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem
(CRC) s mutací V600E genu BRAF, kteří již dříve podstoupili systémovou léčbu (viz SPC body 4.4 a 5.1). DÁVKOVÁNÍ: Melanom: Doporučená dávka enkorafenibu je 450 mg (šest 75 mg tobolek)
jednou denně v kombinaci s binimetinibem. Kolorektální karcinom: Doporučená dávka enkorafenibu je 300 mg (čtyři 75mg tobolky) jednou denně, v kombinaci s cetuximabem. Úprava
dávkování u obou indikací je popsána v SPC. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku (viz SPC, bod 6.1). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ
PRO POUŽITÍ: Enkorafenib se má podávat v kombinaci s binimetinibem (u pacientů s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF) nebo v kombinaci
s cetuximabem (u pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem s mutací V600E genu BRAF). Další údaje týkající se upozornění a opatření pro léčbu binimetinibem nebo cetuximabem
viz bod 4.4 SPC binimetinibu nebo cetuximabu. INTERAKCE: Enkorafenib je primárně metabolizován CYP3A4. Během léčby enkorafenibem je zapotřebí vyvarovat se současného podávání
silných inhibitorů CYP3A. Pokud je souběžné podávání nezbytné, má se pečlivě monitorovat bezpečnost pacientů. Při současném podávání středně silných inhibitorů CYP3A s enkorafenibem
je třeba postupovat s opatrností. *Souběžné podávání enkorafenibu se substráty OATP1B1, OATP1B3 nebo BCRP (jako je například rosuvastatin, atorvastatin, metotrexát) může způsobit zvýšení
koncentrací substrátů (viz bod 5.2). Podrobněji v SPC, bod 4.5. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: uvádíme velmi časté, které se objevily v monoterapii, kombinaci s binimetinibem a v kombinaci
s cetuximabem: kožní papilom, melanocytární névus, anemie, snížení chuti k jídlu, insomnie, bolest hlavy, periferní neuropatie, dysgeuzie, závratě, poruchy vidění, RPED, hemoragie,
hypertenze, nauzea, zvracení, zácpa, bolest břicha, průjem, PPES, hyperkeratóza, vyrážka, suchá kůže, pruritus, alopecie, erytém, hyperpigmentace kůže, akneiformní dermatitida, artralgie,
myalgie, myopatie, bolest končetin, bolest zad, únava, pyrexie, periferní edém, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi, GGT a aminotransferáz. Podrobněji viz SPC, bod 4.8. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ
PRO UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 30°C. Uchovávejte v původním obalu k ochraně před vlhkostí. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: PIERRE FABRE MEDICAMENT, Les
Cauquillous, Lavaur, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLA: Braftovi 50 mg tvrdé tobolky: EU/1/18/1314/001 (28x1 tvrdých tobolek); EU/1/18/1314/003 (112x1 tvrdých tobolek); Braftovi 75 mg tvrdé tobolky:
EU/1/18/1314/002 (42x1 tvrdých tobolek), EU/1/18/1314/004 (168x1 tvrdých tobolek). Všechna balení nemusí být na trhu. DATUM REVIZE TEXTU: 01/2022. Seznamte se s úplným zněním
Souhrnu údajů o přípravku, který je k dispozici na webových stránkách Evropské agentury pro léčivé přípravky www.ema.europa.eu nebo na adrese: Pierre Fabre Medicament s.r.o., Prosecká
851/64, 19000 Praha 9. Farmakovigilanční servis 24H/7D: +420 286 004 111; e-mail: info.cz@pierre-fabre.com. ZPŮSOB VÝDEJE: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis
s omezením. ZPŮSOB ÚHRADY: Léčivý přípravek je u indikovaných pacientů s maligním melanomem a kolorektálním karcinomem hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
* Všimněte si, prosím, změn v informacích o léčivém přípravku (SPC).

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU MEKTOVI 15 mg potahované tablety

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili jakákoli podezření na nežádoucí
účinky na www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Podrobnosti o hlášení nežádoucích účinků viz Souhrn údajů o přípravku (dále jen SPC), bod 4.8.

SLOŽENÍ: Jedna potahovaná tableta obsahuje binimetinibum 15 mg. Pomocná látka se známým účinkem: laktóza. INDIKACE: V kombinaci s enkorafenibem je indikován k léčbě dospělých pacientů
s neresekovatelným nebo metastazujícím melanomem s mutací V600 genu BRAF. DÁVKOVÁNÍ V KOMBINACI S ENKORAFENIBEM: Doporučená dávka binimetinibu je 45 mg (tři 15 mg tablety)
dvakrát denně, což odpovídá celkové denní dávce 90 mg, s přibližně 12 hodinovým odstupem. Úprava dávky je popsána v SPC. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na
kteroukoli pomocnou látku (viz SPC, bod 6.1). ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ: Binimetinib se má podávat v kombinaci s enkorafenibem. Další údaje týkající se upozornění
a opatření pro léčbu enkorafenibem viz bod 4.4 SPC enkorafenibu. INTERAKCE: Induktory enzymů CYP1A2 a induktory transportu přes Pgp (jako je třezalka tečkovaná nebo fenytoin) mohou
snižovat expozici binimetinibu, což může vést k poklesu jeho účinnosti. Binimetinib je potenciálním induktorem CYP1A2 a při jeho současném podávání se senzitivními substráty (jako je duloxetin
nebo theofylin) je zapotřebí postupovat s opatrností. Podrobněji v SPC, bod 4.5. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Uvádíme velmi časté: anemie, periferní neuropatie, závrať, bolest hlavy, poruchy vidění,
RPED, hemoragie, hypertenze, bolest břicha, průjem, zvracení, nauzea, zácpa, hyperkeratóza, vyrážka, suchá kůže, pruritus, alopecie, artralgie, myalgie, bolest zad, bolest končetin, pyrexie,
periferní edém, únava, zvýšení kreatinfosfokinázy v krvi, aminotransferáz a GGT. Podrobněji viz SPC, bod 4.8. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ: Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné
zvláštní podmínky uchovávání. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Pierre Fabre Médicament, Les Cauquillous, Lavaur, Francie. REGISTRAČNÍ ČÍSLA: EU/1/18/1315/001 (84 potahovaných tablet),
EU/1/18/1315/002 (168 potahovaných tablet). DATUM REVIZE TEXTU: 01/2022. Seznamte se s úplným zněním Souhrnu údajů o přípravku, který je k dispozici na webových stránkách Evropské
agentury pro léčivé přípravky www.ema.europa.eu nebo na adrese: Pierre Fabre Medicament s.r.o., Prosecká 851/64, 19000 Praha 9. Farmakovigilanční servis 24H/7D: +420 286 004 111; e-mail:
info.cz@pierre-fabre.com. ZPŮSOB VÝDEJE: Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis s omezením. ZPŮSOB ÚHRADY: Léčivý přípravek je hrazen indikovaným pacientům z prostředků
Veřejného zdravotního pojištění.

BRAFTOVI v kombinaci s přípravkem MEKTOVI je indikován k léčbě dospělých pacientů
s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací BRAF V600. 1,2

FÁZE III.

BRAFTOVI+MEKTOVI vs Vemurafenib
mPFS 14,9 měs. vs 7,3 měs. (HR=0,54 [95% CI=0,41-0,71], p<0,001),
mOS 33,6 měs. vs 16,9 měs. (HR=0,61 [95% CI=0,47-0,79], p<0,0001)

s příznivým bezpečnostním profilem 1-4
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Na sklonku roku 2019 se z Číny velmi rychle roz-
šířil nový SARS-CoV-2 koronavirus s vysokou na-
kažlivostí pro lidskou populaci. Jedná se o RNA vi-
rus o velikosti kolem 120 nm, který se šíří převážně 
vzdušnou cestou. Mezitím proběhlo několik klíčo-
vých mutací viru a také několik vln pandemií. Stále 
však zůstávají hlavními pilíři ochrany dezinfekce, 
rozestupy a ochrana před kapénkovou infekcí. 

Ochranu obličeje a dýchacích cest před volatilní 
infekcí lze docílit nejjednodušším způsobem po-
mocí roušky, nebo lépe respirátorem. K posouzení 
účinnosti je důležitá velikost filtrovaných částic  
a procento záchytu. K tomu byla vytvořena (původ-
ně pro ochranu před prachem v průmyslu) klasifi-
kace FFP (filtering face piece), která za limitní veli-
kost považuje částice do 0,6 μm (někde se uvádí 
0,3 μm). Světová zdravotnická organizace (WHO) 
doporučila jako ochranu proti COVID-19 standard 
FFP2 (evropská EN 149+A1:2001) odpovídající 
americkému značení N95 (dle americké NIOSH)  
a čínské KN95.

Materiál a konstrukce roušek a respirátorů byla 
hodně diskutována. Vzhledem k již uvedené veli-
kosti částic se nabízí použití opravdu nejjemnějšího 
„síta“, tedy nanofiltru. Podmínky asi nejlépe spl-
ňuje membrána PTFE (polytetrafluoretylén), která 
má mikroporézní strukturu s vysokou pórovitostí  
a nepravidelnou permutací. S tím však souvisí hor-
ší prodýchatelnost takového filtru. Dalším oblastmi 
pro řešení je tvar a velikost roušek, které by měly 
být v souladu s velikostí obličeje. Volba materiálu 
by navíc měla splnit další požadavky senzorického 
(příjemný omak, nedráždivost) a tepelného kom-
fortu, v neposlední řadě i estetické hledisko.

Nošení roušek a respirátorů, zejména dlouhodobé, 
může přinášet i kožní obtíže. Kožní reakce na rouš-
ky lze rozdělit na nespecifické a specifické. K těm 
nespecifickým lze přiřadit kontaktní podráždění příliš 
utaženou rouškou, použitím příliš hrubého (na omak 
nepříjemného materiálu), ať už přímo na roušce 
nebo na upínací tkanici. Dalším faktorem je zahřátí 
(a posléze i zapaření) pod rouškou (v letním období 

ABSTRAKT K PŘEDNÁŠCE (DERMA UPDATE 23.3.2022 PRAHA)

STÁLE COVID – ROUŠKY TAKÉ
Ettler, K.1, Zelová, K.2, Havelka, A.2, Wertzová, V.1    
1 Klinika nemocí kožních a pohlavních, LF UK a FN Hradec Králové
2 Katedra oděvnictví, Textilní fakulta, Technická Univerzita Liberec

SOUHRN: Pandemie COVID-19 s sebou přinesla řadu omezení v běžném životě, zejména ochranu 
dýchacích cest. Vývoj účinných a přitom komfortních roušek a respirátorů je klíčový v ochraně před 
infekcí v každodenním životě.

KLÍČOVÁ SLOVA: COVID-19 – obličejové roušky a respirátory 

SUMMARY: Still COVID – face masks as well. The COVID-19 pandemic has brought with it a number of 
limitations in everyday life, especially respiratory protection. The development of effective yet comfortable 
drapes and respirators is key in protecting against infection in everyday life.

KEY WORDS: COVID-19 – face masks and respirators
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velmi aktuální), které klade nároky na termoregula-
ci kůže obličeje, překrvení, rozšíření cévek a spolu  
s vlhkostí vydechovaného vzduchu vytváří teplé, 
vlhké mikroklima vedoucí k zapářce a pomnožení 
bakteriální flóry. Kritickým momentem je tedy nejen 
délka času, po kterou je rouška nasazená (někdy 
velmi dlouhá), ale i celková doba jejího používání 
bez vyprání a dezinfekce. Tím se dostává do zorného 
pole i požadavek na antiseptické vlastnosti materiálu 
roušky – tzn. nejen na odfiltrování infekčních virů, 
popř. bakterií z okolního prostředí a v dechu, ale i na  
sekundární pomnožení druhotné flóry ze zapářky.

Ke specifickým reakcím patří kontaktní alergie na 
použité materiály. Textilie samotné většinou takto 
nepůsobí. Problémem mohou být spíše techniky 
úpravy – apretace, bělení nebo naopak barvení, 
praní se špatným vymácháním, apod. Pravděpo-
dobnějším zdrojem alergických kontaktů mohou 
být materiály gumiček, kovové spony tvarující 
nosní část, apod. Někdy se jedná o kombinaci více 
složek – iritační, poté alergickou s následnou impe-
tiginizací do mokvajícího terénu.

V mnoha případech dojde ke zhoršení již existující-
ho onemocnění kůže obličeje, popř. jeho vyvolání 

v citlivém, predisponovaném terénu. U dospělých 
se tak může projevit seborrhoická dermatitida 
se zarudnutím a šupením kolem nosních křídel  
a v nasolabiálních rýhách, spojená někdy s poru-
chou tvorby kožního mazu a osídlením kvasinkou  
z rodu Pityrosporon Rosacea, a periorální derma-
titida. Mohou mít společného jmenovatele v osíd-
lení a pomnožení roztoče Demodex v obličejových 
foliklech. Tinea (mykóza – plísňové onemocnění 
kůže) obličeje dnes již není tak častá, ale přichází 
také v úvahu, např. v terénu plnovousu.

U dětí je hlavním problémem atopická dermatitida 
(trpí jí zhruba 10 % dětí), která představuje ekzé-
mové postižení obličeje s výrazným svěděním, kte-
ré nutí ke škrábání. To zvýší nejen neklid nemoc-
ného, ale častým sundáváním a manipulací s rou- 
škou vyloučí její ochrannou funkci. Navíc lokální 
aplikace mastí a dalších typů dermatologických 
extern zmašťuje roušku a může snižovat její účin-
nost. Naopak nošení roušky může omezovat apli-
kaci zevních léků, popř. působit nežádoucí okluzi 
či přenos na další plochy. U mladistvých je pak 
častým problémem akné – rouška zde opět zapa-
řuje a znesnadňuje ošetřování hnisavých papul až 
furunklů (nově se začal používat pojem „maskne“). 

Aktivita pandemie COVID, zdá se, v této chvíli oslabuje. Je závislá na vlastnostech 
viru SARS-CoV-2, na virulenci aktuální varianty viru, také velikosti virové nálože a v ne-
poslední řadě na pohotovosti potenciálních hostitelů a kapacitě jejich imunitního sys-
tému. Pro zvládnutí jednotlivých nákaz je důležitý arzenál léčebných opatření – anti-
virotika, protilátkové preparáty i proočkovanost populace. Hlavní důraz musí být však 
kladen na preventivní opatření, ke kterým bezpochyby patří ochrana dýchacích cest. 
V každém případě je potřeba 
pokračovat v dalším výzku-
mu ke zhotovení optimálních 
typů roušek a respirátorů.

Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.
Klinika nemocí kožních a pohlavních LF UK a FN
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
ettler@fnhk.cz, 495 836 389 

ZÁVĚR

Práce je součástí projektu: „R-DETI: Zkvalitnění péče o děti s kožními problémy z pohledu etiky, sociální 
a zdravotní péče v době pandemických krizí“, TAČR, program ÉTA, TL04000150
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 3.2.2022 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, Dr. Benáková, prim. Drlík, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová,
 doc. Pánková, Dr. Pásková, prof. Štork
On-line: doc. Arenbergerová
Omluveni: prim. Duchková, Dr. Polášková, prof. Resl, prim. Selerová
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas: 10.00–12.10 h

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
4.11.2021 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Členské příspěvky ČDS a ČLS JEP, for-
ma přidruženého členství ČDS

 Výše členských příspěvků (500 Kč) zůstává 
stejná i pro r. 2022. Pokud člen ČDS v da-
ném roce neobdrží do konce června složenku 
nebo jinou výzvu k platbě ročního příspěvku, 
je vhodné, aby se dotázal na ústředí ČLS JEP, 
evidence členů.

 Výbor ČDS projednal a schválil v souladu se 
stanovami ČLS JEP s platností od zač. r. 2022 
tzv. přidružené členství v ČDS, které nemá vo-
lební právo. Týká se všech nových členů přija-
tých v r. 2022, kteří nejsou lékaři.

2. Odložení termínu DermaUpdate  
(na 23.3.2022)

 Výbor ČDS se rozhodl odložit tradiční únorový 
DermaUpdate na březen v důsledku epidemio-
logické situace s COVID-19. T. č. přihlášeno 29 
přednášek a 30 vystavovatelů.

3. Dva česko-slovenské kongresy v r. 2022
 Prof. Arenberger vysvětluje, že díky pandemii 

COVID-19 v letech 2020 a 2021 nemohly být 
uskutečněny po 2x česko-slovenské kongre-
sy. Kongres ČDS-SDVS plánovaný na r. 2021  
v Olomouci byl však již profinancován. Pokud 
by se neuskutečnil v náhradním termínu (navr-
žen 13.–15.10.) v r. 2022, propadly by uhraze-
né zálohy. Kongres SDVS-ČDS se bude konat 
9.–11.6.2022 ve Štrbském Plese.

4. Mítink UEMS-EBDV v listopadu 2021
 Evropský výbor dermatovenerologie (EBDV) 

UEMS, jehož předsedou je prof. Arenberger, 
zvolil za místo konání každoročního mítinku 
pro r. 2021 Prahu. Mítink se konal ve dnech 
11.–13.11.2021 v hotelu Grandior v podmín-
kách pandemie COVID-19. Naše pořadatelské 
úsilí bylo ohodnoceno četnými příznivými ohla-
sy účastníků. Jedním z hlavních bodů činnosti 
je organizace tzv. evropské atestace.

5. Edukační program (návrh fy Novartis) 
www.psoriasis.cz

 Výbor ČDS bere na vědomí. Akce je určena pro 
pacienty s lupénkou, odborným garantem je 
prim. Machovcová. Program bude představen 
odborné veřejnosti na DermaUpdate.
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6. Nové webové stránky ČLS JEP z. s. 
(www.cls.cz)

 Prof. Arenberger informuje o zřízení novější va-
rianty webu ČLS JEP, která umožňuje on-line 
komunikaci (např. přihlášku ke členství) bez 
papírové korespondence.

7. Návrhy na ocenění knihy v oboru  
za r. 2021

 Výbor ČDS obdržel e-mail s návrhem knihy 
Diferenciální diagnostika v dermatologii ke 
kandidatuře na cenu ČLS JEP za nejlepší vě-
deckou publikaci v r. 2021 a nemá námitek, 
aby nakladatelství, hlavní autor nebo ČDS kni-
hu poslali předsednictvu ČLS JEP k posouzení 
pro udělení ceny za nejlepší publikaci v r. 2021. 
Shoda panovala také v tom, aby proběhl křest 
knihy na Derma Update 2022, pokud se pro to 
autorský kolektiv rozhodne.

8. Publikace venerologie prof. Resla a kol.
 Prof. Resl stále ještě disponuje asi 100 ks vol-

ných výtisků této knihy. Byl domluven jejich 
přesun na SZÚ (Dr. Zákoucká) a jejich distribu-
ce dermatovenerologům při některé z plánova-
ných velkých odborných akcí. Další výtisky má 
firma Viatris, která je distribuuje cestou svých 
zástupců ambulantním dermatologům.

9. Situace v oboru
 Doc. Ettler byl pověřen zmapováním počtu lé-

kařů pracujících v oboru, aby výbor ČDS byl 
informován o současném stavu a mohl pod-
niknout případné kroky k zajištění zlepšení. 
Databáze ČLS JEP není pro tento účel vhodná, 
někteří již neprovozují praxi, členy jsou čás-
tečně i jiné odbornosti atd. ČLK odmítla údaje 
poskytnout. Je možné provést další dotazy na 
ÚZIS, popř. SÚKL nebo VZP.

10. Certolizumab (Cimzia®)
 Firma UCB informovala výbor ČDS o úmyslu 

uspořádat „Advisory Board“ věnovaný změně 

stávajících indikačních omezení léčivého pří-
pravku Cimzia®. Výbor ČDS bere na vědomí.

11. Epikutánní testy
 Současná situace v ČR v posuzování alerge-

nů pro epi-testy (zdravot. prostředek × léčivý 
přípravek) nedovoluje legální dovoz komplet-
ní sady Chemotechnique. Na trhu není jiná 
kompletní, a především zdravotní pojišťovnou 
hrazená alternativa. (True testy od firmy Phar-
mix mají sice evropskou registraci, ale ne-
mají kompletní Evropskou sadu, nejsou stran 
složení kompatibilní s předchozími a nemají 
SÚKLem přiznanou úhradu ze zdravotního po-
jištění).

 I přes opakované žádosti na různé instituce 
se věc neposunula. Stávající dodavatel, fir-
ma Chemotechnique, nemá a zatím nehodlá 
své testy registrovat jako léčivý přípravek  
a dovozu jako zdravotnického prostředku brá-
ní absence CE certifikace. Proto výbor podal 
žádost o přechodnou výjimku na MZ ČR (pro 
zaslání objednané dodávky, příp. dalších) do 
doby rozhodnutí EK stran statutu pro epiku-
tánní testování s hapteny. Prof. Arenberger  
v tomto osobně intervenoval u nadřízené do-
tyčných úředníků – u nám. Dr. Rögnerové. 
Zatím není odpověď, výbor ČDS ve svém úsilí 
pokračuje a žádosti bude opakovat a urgovat. 
Současně ve spolupráci s Alergologickou 
sekcí ČDS (doc. Dastychová) se zjišťuje jiný 
výrobce, který by poskytoval kompletní sady 
hapténů, měl platnou evropskou certifikaci 
jako léčivý přípravek a měl zájem do ČR do-
dávat.

12. Europe's Beating Cancer plan
 Nová iniciativa k tomuto plánu vzešla z vedení 

EADV a směřuje úsilí ke snížení narůstající in-
cidence kožní rakoviny v Evropě. Výbor ČDS 
projednal a schválil připojení ČDS k této inici-
ativě.
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13. Aktivity SAD
 Doc. Ettler informuje o sjezdu SAD ve dnech 

19.–20.11.2021 v Praze. Nesl se nejen v prak-
tickém duchu, jak vykazovat některé výkony, 
jak si poradit se záludnostmi účetnictví, do-
kumentace, hrazených výkonů apod., ale byl 
obohacen také zdařilými odbornými přednáš-
kami: např. o potravinové alergii, o racionální 
léčbě ATB, o chorobách ústní sliznice. Novou 
předsedkyní SAD byla zvolena Dr. Zelenková 
(Praha). Výbor SADu také informoval o návr-
hu 5 nových lékařských kódů. Vítáme připojení 
SADu k našemu společnému úsilí o zlepšení 
úhrad ambulantním (i ostatním) dermatologům 
a jsme nadále k dispozici radou i pomocí.

14. Léková agenda (Dr. Benáková)
 V mezidobí od poslední schůze výboru jsme 

obdrželi od SÚKLu a zaujali stanovisko k níže 
uvedeným hodnotícím zprávám:

 Yuflima – SÚKL přiznává úhradu i pro středně 
těžkou RA. Naše indikace jsou identické jako  
u Humiry s tou zajímavostí, že už zde, jako u ori- 
ginální Humiry, přiznali také pozici 1. linie v sys-
témové léčbě psoriázy (tj. linie konvenční léčby).

 Adalimumab – rozšíření podmínek úhrady pro 
Humiru a biosimilary (Idacio, Hyrimoz) v pe-
diatrickém použití o středně těžkou Crohnovu 
chorobu. Ostatní se nemění, tj. ani podmínky 
indikace u dětské psoriázy se nemění.

 Mykofenolát mofetil – SÚKL na žádost odbor-
ných společností rozšířil odbornosti i indikace 
mimo původní jedinou GvHD o ANCA, SLE lu-
pus nefritidu, sarkoidosu, exogenní alergickou 
alveolitidu, idiopatickou intersticiální pneumo-
nii a intersticiální postižení u chorob pojiva

 Systémový takrolimus v transplantační me-
dicíně. SÚKL rozšiřuje indikace v rámci GvHD  
a odborností J10/, HEM, ONK.

 Copaxone, Remurel – glatiramer acetát v indi-
kaci RS

 Mavenclad – kladribin v indikaci RS

 Ocrevus – okrelizumab v indikaci RS

 Kineret – anakinra u systémové juvenilní idi-
opatické artritidy, Stillovy nemoci dospělých  
i s kryopyrinem asociovaných periodických 
syndrom

 Dupixent – dupilumab: úhrada pro astma 
bronchilae u dospělých. V indikaci atopická 
dermatitida úhradu rozšiřuje pro dospělé pa-
cienty o 200 mg dávkování (kromě stávajícího 
300 mg).

 Gilenya – fingolimod: SÚKL přiznává úhradu  
v „laterálním switchi“ v 2. linii. Zamítá úhrada 
v 1. linii

 Lenalidomid Sandoz – SÚKL přiznává úhradu 
v léčbě mnohotného myelomu

 Framykoin zásyp, nic se nemění

 Interferony v indikaci RS

 Kesimpta – ofatamumab v indikaci RS. SÚKL 
nepřiznává úhradu

 Olumiant – výbor ČDS ČLS JEP je zamítnutím 
úhrady přípravku Olumiant zaskočen. Výbor 
je toho názoru, že je velmi zapotřebí nových 
systémových léků pro závažné případy atopic-
ké dermatitidy, protože v ČR je podléčenost 
realitou (z důvodu absence nových léků na 
trhu). Jediný dostupný je injekční dupilumab, 
který ale nemůže pokrýt celé potřebné klinic-
ké spektrum, takže vítáme jakékoliv rozšíření 
„portfolia“ systémových léků pro tuto těles-
ně i duševně devastující chorobu. Evropskou 
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registraci získávají další biologika a inhibitory 
Janus kináz, takže je zapotřebí řešit problema-
tiku v tomto kontextu.

 Ekonomické aspekty jsou v kompetenci SÚKLu 
a dalších dotčených subjektů a věříme, že tyto 
co nejdříve věc dořeší ku prospěchu našich pa-
cientů.

15. Euromelanoma Day (3.6.2022)
 Výbor EADV se pozastavuje nad tím, že ČR již 

6 let nedodala žádná data do centrálního regis-
tru a pověřil doc. Arenbergerovou (současná 
zástupkyně ČR v Boardu EADV) ke zjednání 
nápravy.

 Současným generálním sponzorem Euromela-
noma Day je celoevropský Pierre Fabre. Bylo 
by vhodné podpořit tuto akci v ČR také cestou 
státní správy, např. krajskými hejtmany.

16. Výkon kosmetologických zákroků
 Diskuze byla vyprovokována odhalením nelé-

kaře v Praze, který prováděl zákroky na pra-
covišti korektivní dermatologie. Odborná spo-
lečnost není oprávněna kontrolovat činnost 
takovýchto osob. Může se pouze vyjadřovat ke 
konkrétním případům, pokud je o to požádána.

17. Noví členové
 Dr. Čarnogurská (Olomouc), Dr. Durďáková 

(Praha), Dr. Kaščáková (Ostrava),  
Dr. Matulová (Brno)

 Podologická sekce: Alešová, Ing. Kliková, 
Králíčková, Bc. Rosior, Bc. Wied

 Zrušení členství: Dr. Karlachová, Dr. Pruner

18. Příští schůze výboru ČDS: 
24.3.2022 v Praze
Zapsal: doc. Ettler

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE
odborný, dvojitě recenzovaný časopis pro dermatology

JSME TU PRO VÁS OD ROKU 1958
v tištěné podobě ve vašich schránkách na webových stránkách www.ReferatovyVyber.cz
 na instagramu www.instagram.com/referatovyvyber od března 2021 v mobilní aplikaci

czechopress@czechopress.cz +420 602 229 255
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*

Literatura
1. Souhrn údajů o přípravku Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna (10.09.2020).  2. Pink AE et al. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019;33(6):1116–1123.
3. Leonardi C et al. J Drugs Dermatol 2015;14(12):1468–1477.  4. Koo J et al. J Dermatolog Treat 2016;27(2):120–127.  5. Paul C et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017;31:119–26.
6. Lebwohl M et al. J Am Acad Dermatol 2020; doi: 10.1016/j.jaad.2020.09.037

M
AT

-4
30

94
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


