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OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientům

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo
metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný
karcinom plic (NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci
s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových
buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální
karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování a způsob podání: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé
2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 min) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem:
Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny,
první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek,
dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud
je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou
látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají
se kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen.
U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová
imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba
se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se
nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí
účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie,
hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha,
artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na
příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení:
4 ml nebo 10 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. Datum poslední revize textu: březen 2019.
Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom v monoterapii, nemalobuněčný karcinom plic a klasický Hodgkinův lymfom.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace: Melanom: Monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího)
melanomu u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci
s nivolumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Dávkování a způsob podání: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem
4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu
i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg),
a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny
nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji
pacient snáší. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo
život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. Pokud není identifikována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů,
vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek
nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů
nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou
antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab
vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, svědění, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, v kombinaci s nivolumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza,
bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie,
leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti musí být pečlivě monitorováni
s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem.
Dostupná balení: 10 ml nebo 40 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum poslední
revize textu: únor 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii.
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve než je předepíšete, přečtěte si prosím úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny
na webových stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4,
tel.: +420 221 016 111, www.b-ms.cz.
1506CZ1902293-01, datum schválení 4. 4. 2019
* Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku.
Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2019.

Štístko se ptá,
Ghoreschi odpovídá

„Tak kde jste se minulý týden toulal,“ zeptal se mě pan Štístko, když jsem sestavoval set k aplikaci Opdiva. Jen pro čtenáře, kteří otevřeli Referátový výběr po
delší době až teď. Pan Štístko je můj pacient s metastazujícím melanomem, který k nám dlouhodobě chodí
na infuze anti-PD1-inhibitoru nivolumabu (Opdivo). Už jsme si zvykli trochu při tom povídat a já zároveň
sepíši vždycky nějaký ten úvodník.

Obr. 1

Obr. 2

Obr. 3

Obr. 4

Tak kde jsem se toulal? Pan Štístko mi zavolal a chtěl si domluvit čas dnešní infuze zrovna, když jsem
byl na dálnici mezi Drážďanami a Berlínem. Velké toulání to tehdy nebylo. Dopoledne jsem ještě udělal
vizitu s kolegy i mediky a před polednem vyrazil na přednášku do Berlína. Začínala mi v 15 hodin, takže to
na nějaké rozjímání z okolní jarní přírody nebylo. Šup tam, ve 14.50 h nahrát powerpointovou prezentaci,
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Obr. 6

Obr. 5
Obr. 7

Obr. 8

Obr. 9

Obr. 10

od 15 hodin začátek bloku a v 15.40 hodin už povídám. Němci totiž docela slavili. Přednáška byla součástí
bohatého programu kongresu Německé dermatologické společnosti (DDG). Ten ale byl letos výroční, a to
navíc ze dvou důvodů – byl padesátý v pořadí a ještě v roce, kdy se slaví 130. výročí založení Německé
dermatologické společnosti.
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Uniformovat a deformovat

Pamětníci si jistě vzpomenou, že 120. výročí jsme slavili v Praze na Žofíně, v Karolinu a na zámku
v Tróji společným kongresem českých, slovenských a německých dermatovenerologů, ale mezi vzácnými
německými hosty (profesory Braun-Falkem, Lugerem seniorem i juniorem, Gollnickem, Ringem, Plewigem, Ruzickou, Rőckenem, Landthalerem, Orfanosem a dalšími – obr. 1–3) i přednášejícími (obr. 4, 5)
byli také Rakušané, Švýcaři a představitelé dalších evropských dermatologických společností. Nezůstalo
jen u přednášek, ale také u slavnostních zasedání (obr. 6, 7) a galavečerů (obr. 8, 9). A víte, proč se to
slavilo u nás? Německá dermatologická společnost byla totiž založena v roce 1889 v Praze. Zakládající
sjezd proběhl pod vedením profesora Picka ve Slovanském domě. Tehdy se ten dům jmenoval Německé
kasino, protože byl na německé promenádě v ulici Na Příkopě. Pro úplnost – česká promenáda byla
v Praze samozřejmě na Národní ulici.
Letos v Berlíně jsem výročí před 10 lety zmínil nejen já, ale se slzou v oku i všichni ostatní. Takhle nádherný kongres už díky interním předpisům EFPIA a AIFP ani nápadům celého inovativního farmaceutického
průmyslu asi nikdy nikdo neuspořádá.
Na letošních přednáškách se také mluvilo o skvělé, ale i temné historii německých dermatologů.
S nástupem Hitlera k moci ve třicátých letech byl rozpuštěn celý výbor DDG a do čela dermatologů se
tehdy dostala skupina, v níž nebyl v NSDAP jen jeden člen. Nápad oslavit výročí založení v Praze nenapadlo vedení DDG jen v roce 2009, ale už také při padesátém výročí v roce 1939. Nakonec se ale sešli na
skutečně německém území, protože se oprávněně obávali, že nálada v Praze vůči německým občanům
nebyla v té době zcela příznivá a že by možná čeští
inzerce
dermatologové na své německé kolegy mohli pustit třeba „svrab a neštovice“.
Třetí říše ale na 50. kongresu DDG vyčnívala
jako reminiscence ze všech stran. Po přednáškách
jsme se šli podívat na psychiatrickou a neurologickou kliniku v Charité, kde v době nacismu pracoval
„osvícený“ přednosta, který velmi dobře rozuměl myšlence čistoty rasy, zhlédl se v metodách
Dr. Mengeleho a účinně napomáhal především
v oblasti fyzicky a duševně „nekvalitních“ Němců
nebo dokonce téměř ne-Němců, tedy Židů a spol.
Na této klinice vznikla trvalá výstava s dokumenty
z té doby. Zaujal mne na ní jeden plakát, který asi
platí především na Němce, ale určitě se uplatňuje
čas od času i v jiných zemích. Výraz „Uniformovat
a deformovat“ (obr. 10) by se dal v češtině parafrázovat, jak jsme často používali jako studenti
medicíny na Vojenské katedře UK, termínem „zelenej mozek“. Když se mu ale dá neomezená moc
a nacistický software, začne třeba zrovna šlechtit
árijskou rasu.
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FIRMY CEUMED

– oblíbené krémy na ruce
a nohy s původní recepturou,
ale s novým názvem opět
na českém trhu!
www.smartlove.cz

/mamincindotek
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E-mail: info@ceumed.eu | www.ceumed.eu

Obr. 12

Obr. 11

Prof. Dr. med. Kamran Ghoreschi

Odhalení paměťní desky

S tím kontrastuje osobnost vynikajícího dermatologického vědce – profesora Dr. med. Kamrana Ghoreschiho (obr. 11). Studoval medicínu v Mnichově, ale od pohledu ani podle jména to není typický Bavorák.
Narodil se totiž v Iránu a stal se nedávno přednostou Dermatologické kliniky Charité v Berlíně, hlavní výspy
medicíny ve všech německých netotalitních i totalitních režimech.
Na fotce (obr. 11) vidíme pana profesora při přednášce ve vstupní hale kožní kliniky v Charité u příležitosti odhalení skleněné pamětní desky 70 německým dermatologům. Z nich 57 poslali kolegové během
vlády NSDAP do koncentračních táborů, kde se nedočkali konce války. A zbylých 13 radši dobrovolně
spáchalo po všech profesních i lidských útrapách sebevraždu. Po odhalení desky (obr. 12) jsme jejich
jména jedno po druhém v pietním tichu nahlas četli. Silný okamžik, na který se jen tak nezapomíná.
Přiznám se, že jsem pak už ani neměl chuť na skromný berlínský raut, sedl jsem do auta a za tři hodiny jsem byl zase v Česku s pocitem, že něco podobného, jako se stalo těm sedmdesáti, se snad u nás
nestane.
„A, Opdivo dokapalo, můžete domů,“ říkám už zase s dobrou náladou. Anti-PD-1 terapie u pana Štístka
zabírá. Teď je naštěstí doba, kdy životy zachraňujeme.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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TERAPIE ONYCHOMYKÓZ
– SOUČASNÉ MOŽNOSTI
Skořepová, M.

SOUHRN: Onychomykóza je infekční onemocnění nehtů způsobené zejména dermatofyty. Přes pokroky ve farmacii je stále obtížně léčitelná. U systémových antimykotik je riziko hepatotoxicity a lékových interakcí, lokální antimykotika mají jen omezenou účinnost vzhledem k nedostatečnému průniku
do nehtové ploténky. Výzkum se zaměřuje na nové lokální přípravky, fyzikální terapii a různé metody
kombinované léčby, které by zlepšily účinnost a bezpečnost léčby onychomykóz.
KLÍČOVÁ SLOVA: onychomykóza – lokální terapie – lasery
Summary: Onychomycosis – topical therapy. Onychomycosis is an infectious disease of the nails
caused mainly by dermatophytes. In spite of progress in pharmaceuticals, it is still difficult to treat. Systemic antifungals are associated with the risk of hepatotoxicity and drug interaction, while topical antifungals have limited efficacy due to poor penetration into the nail plate. New topical formulations, physical
treatments and various combination therapies are explored in order to improve the efficacy and safety of
therapy for onychomycosis.
Key words: onychomycosis – topical therapy – lasers

ÚVOD
Onychomykóza je nejčastější onemocnění nehtů,
způsobující téměř polovinu všech nehtových abnormalit. Postihuje častěji muže a výskyt se zvyšuje s věkem. U seniorů může incidence přesahovat
40 %.(1) Další rizikové faktory představují traumatizace nehtu, nehtová psoriáza, neprodyšná obuv,
sportovní aktivity typu běh a plavání, přítomnost
mykotické infekce na hladké kůži. Nárůst prevalence v posledních desetiletích je připisován mimo
jiné nárůstu počtu lidí s imunodeficitem (včetně
diabetu) nebo imunosupresí, stárnutí populace,
vzrůstu urbanizace a módě podporující celodenní
nošení sportovní uzavřené obuvi.(2)
Volba léčby závisí na klinickém typu onychomykózy, počtu postižených nehtů a pokročilosti infekce.
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Perorální léčba s sebou nese riziko lékových interakcí a hepatotoxicity, aplikace lokálních léků je
málo účinná, pokud není provázena důkladným
debridementem nehtové ploténky. Často je nejlepší
volbou kombinace celkové a lokální léčby.
Systémová léčba
Onychomykóza zasahující až k zadnímu nehtovému valu, proximální subungvální onychomykóza,
způsobená dermatofytem, a hluboko infiltrující mykotická leukonychie vyžadují systémovou léčbu.
Lékem první volby je terbinafin, jako druhá alternativa přichází v úvahu pulzní itrakonazol. Flukonazol
je v léčbě dermatofytické onychomykózy méně
efektivní.(3) Periodické odstraňování postižené části
nehtové ploténky, ať už pomocí 40% urey nebo frézováním u podiatra, může urychlit odrůstání nehtu.

Nedermatofytické patogeny, zejména Scopulariopsis
a Fusarium, obvykle nereagují na systémová antimykotika a v těchto případech je nejlepší volbou lokální
terapie, spojená s periodickým debridementem postiženého nehtu. Terapie terbinafinem bývá neúčinná
u kandidózy nehtů, kromě toho pacienti s kandidózou
často zároveň trpí diabetem nebo imunodeficiencí.
V případě postižení laterálního okraje nehtu, podélných žlutých proužků (dermatofytomů) nebo dystrofické onychomykózy, bývá nutná chemická nebo
chirurgická ablace nehtu spojená s lokální a systémovou léčbou itrakonazolem či terbinafinem.(4)
Lokální léčba
Účinnost lokální léčby onychomykóz je limitována
chabou penetrací do nehtové ploténky. Jsou tedy
potřeba specificky formulovaná vehikula, určená
pro transungvální přenos léčiva. Naděje vkládané
do antimykotických laků se nesplnily a jejich použití se omezuje na bílou superficiální onychomykózu
nebo distální a laterální subungvální onychomykózu nezasahující hlouběji než do poloviny nehtu.(5)
Léčba trvá 6 až 12 měsíců. K dispozici je 5% amorolfin ve vodostálém laku, který se aplikuje 1x týdně, a 8% ciklopiroxolamin v laku ve vodě rozpustném, který se aplikuje 1x denně.(6)
V závěrečném stadiu klinických zkoušek jsou nové
přípravky – 10% efinakonazol v roztoku a 5% tavaborol v roztoku. Oba mají výrazně zvýšenou schopnost penetrace do nehtové ploténky. Efinakonazol
je určen k léčbě distální subungvální onychomykózy zasahující do poloviny až tří čtvrtin nehtové
ploténky, s tloušťkou nehtu ne větší než 2 mm.
Za těchto podmínek je jeho účinnost srovnatelná
s perorálním itrakonazolem.(7) Výhoda tavaborolu je
v tom, že jeho mechanismus účinku je zcela odlišný
od azolů i terbinafinu. Zatímco posledně jmenovaná
antimykotika působí na metabolismus ergosterolu,
tavaborol zasahuje v oblasti syntézy proteinů.(8)
Další výhodou obou nových preparátů je skutečnost, že nevyžadují zbrušování nehtové ploténky. Nevýhodou zůstává dlouhá doba léčby –
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v klinických studiích 48 až 52 týdnů. Ani efinakonazol, ani tavaborol nejsou u nás zatím dostupné.
Fyzikální léčba
Obavy z nežádoucích účinků farmakologické léčby
obrátily pozornost k nefarmakologickým metodám,
zejména k použití laserů a fotodynamické terapie. Mechanismus účinku laserů není zatím znám,
předpokládá se buď selektivní fototermolýza, kdy
je laserová energie absorbována přednostně pigmentem dermatofyta (konkrétně xantomegninem
u Trichophyton rubrum), podle další teorie při této
absorpci vznikají v hyfách volné radikály.(9) Alternativní hypotéza je, že jde o nespecifický efekt prohřátí
tkáně, které vede k vazodilataci, lepšímu prokrvení
a stimulaci lokální imunity.(10) Nejvíce klinických
studií uvádí použití Nd:YAG laserů, dále diodových
laserů a CO2 laseru. Slabinou těchto studií je jejich
nejednotný design (různá kritéria účinnosti, různý
typ onychomykózy, krátká doba sledování, malý
inzerce

počet pacientů). Navíc se zdá, že efekt laserové
léčby je pouze dočasný: jen dvě studie sledovaly
pacienty ještě 12 měsíců po posledním laserovém
sezení a u obou docházelo v této době ke značnému
počtu relapsů.(9) Proto americký úřad Food and Drug
Administration povolil od roku 2010 použití laseru
„pro dočasné zlepšení vzhledu mykotických nehtů“,
nikoli jako fungicidní léčbu. Perspektivní je však užití
laserů v kombinaci s lokální léčbou, např. amorolfinovým lakem.(11)

Fotodynamická terapie (PDT) využívá fototoxické
reakce, ke které dochází po aplikaci fotosenzibilizujících látek (kyseliny 5-aminolevulové, metyl-aminolevulinátu nebo metylenové modři) a následném
ozáření světlem. Tyto látky však nepronikají do
nehtové ploténky, takže před jejich aplikací je nutno
nejprve nehet hyperhydratovat 40% ureou v okluzi.
Stejně jako u laserů i u PDT je zatím málo validních
studií s dostatečným počtem pacientů, jednotným
designem a jednotnými kritérii účinnosti.(12)
Závěr

Přes všechny pokroky v moderní medicíně je léčba onychomykózy vždy dlouhodobá.
Kritériem vyléčení je mykologicky negativní, zcela odrostlý nehet, což může u nehtů
na palcích nohou trvat 12–18 měsíců, zejména u starších osob. Pacienta je třeba dopředu připravit na to, že léčba onychomykózy je „maratón, nikoli sprint“.(13) Jejím úkolem je zvrátit chorobný proces, který rozhodně nevznikl přes noc, nýbrž se postupně
zhoršoval často po řadu let, aniž byl řádně diagnostikován a léčen. Lokální léčba trvá
až 1 rok, přičemž první náznaky zlepšení jsou patrné až po 12 týdnech, dříve u žen
a u méně pokročilých onemocnění. Pomocné metody, jako je laserová terapie nebo
zbroušení nehtu u podologa, napomáhají rychlejšímu
Doc. MUDr. Magdalena Skořepová, CSc.
zlepšení vzhledu léčeného
269 01 Nový Dům u Rakovníka 57
nehtu a větší spokojenosti
magdalenaskorepova@gmail.com
pacienta.
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ATOPICKÝ EKZÉM
Brodská, P.

Dermatovenerologická klinika FN Plzeň

SOUHRN: Atopický ekzém je velmi časté chronické zánětlivé onemocnění kůže. Etiopatogeneze tohoto onemocnění je komplexní, důležitá je genetická predispozice k atopii (astma, alergická rinokonjunktivitida, potravinová nebo inhalační alergie), porušená bariérová funkce kůže a abnormální
činnost imunitního systému.(1) V klinickém průběhu atopické dermatitidy se střídají období remise
a exacerbace projevů.
KLÍČOVÁ SLOVA: atopický ekzém – atopie – IgE protilátky – pruritus
Summary: Atopic dermatitis. Atopic dermatitis is a common, chronic, relapsing inflammatory skin
disease. The complex of different interactions between individual genetic predisposition to atopic diseases
(bronchial asthma, allergic rhino-conjunctivitis, and food or inhalant allergy), environmental factors, epidermal barrier dysfunction and abnormalities of the immune system are involved.
Key words: atopic dermatitis – atopy – IgE antibodies – pruritus
ÚVOD
Atopický ekzém (AE) je chronické neinfekční zánětlivé kožní onemocnění charakterizované svěděním a suchostí kůže. Začíná obvykle již v dětství
a mívá dlouhodobý průběh s recidivami. Atopie
byla definována světovou alergologickou organizací (WAO) jako dědičný sklon k rozvoji alergických onemocnění s tvorbou IgE protilátek po
expozici různým antigenům. Mezi atopická onemocnění patří atopický ekzém, astma a alergická
rinokonjunktivitida. Prevalence atopie stále roste.
Na podkladě genetické predispozice v kombinaci
s dalšími faktory, jako je např. průmyslové znečištění, tabákový kouř, smog atd., může po kontaktu s alergenem docházet ke vzniku IgE zprostředkované přecitlivělosti s hyperreaktivitou kůže
a sliznic.(2) Uvažuje se i o tom, že zvýšená hygiena a méně infekčních (především parazitárních)
onemocnění vede k nedostatečné stimulaci a následným poruchám v imunitním systému obyvatel
průmyslově vyspělých zemí.(2) U mnohých pacientů, kteří v dětství trpěli atopickým ekzémem,
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dojde v dospělosti k rozvoji astmatu nebo alergické rýmy. Toto přesmyknutí mezi různými formami
atopie se nazývá „atopický pochod“.(3)
Etiopatogeneze atopického ekzému
Etiologie a patogeneze atopického ekzému není
stále plně prozkoumána. Jde o komplexní proces,
ve kterém velkou roli hrají genetická predispozice
k atopii, porušená bariérová funkce kůže a abnormální činnost imunitního systému.(1)
Přibližně dvě třetiny nemocných mají pozitivní
rodinnou anamnézu. Jde o dědičnost polygenního typu. U pacientů s AE byla objevena důležitá
mutace v genu kódujícím filaggrin. Filaggrin je
protein, který se podílí na formování epidermální
bariéry vazbou keratinu v cytoskeletu keratinocytů.(4) Geneticky podmíněný nedostatek filaggrinu
vede k suchosti stratum corneum a podílí se na
zvýšené transepidermální ztrátě vody. Tato mutace
byla prokázána i u onemocnění ichtyosis vulgaris.
Také redukované množství epidermálních lipidů,

abnormální syntéza ceramidů, nedostatečná produkce mazu (sebostáza) a snížená alkalirezistence
u pacientů s AE snižují funkci epidermální bariéry.
Porušená bariérová funkce kůže usnadňuje nejen
pronikání alergenů z vnějšího prostředí, ale také nedostatečně chrání před působením různých iritancií
(např. mycích a čisticích prostředků, vlny).
Abnormální funkce imunitního systému
V patogenezi AE se uplatňují různé složky imunitního systému. U pacientů s AE jsou secernovány
v menším množství antimikrobiální peptidy (především β-defenziny a katelicidiny), které představují
důležitou součást nespecifické imunitní odpovědi. Specifická imunitní reakce je u pacientů s AE
charakterizována nerovnováhou mezi Th2 a Th1
lymfocyty. V akutní fázi AE je převaha Th2 lymfocytů. Th2 buňky produkují IL-4, IL-5 a IL-13, tyto
cytokiny dále stimulují diferenciaci B lymfocytů
v plazmatické buňky schopné produkovat IgE protilátky. Poškození kůže alergeny z vnějšího prostředí,
mikrobiálními vlivy nebo škrábáním vede k uvolnění prozánětlivých cytokinů a chemokinů z keratinocytů. Dochází k indukci exprese adhezních molekul na endoteliích cév, je usnadněna extravazace
zánětlivých buněk do tkáně.(1, 5) V chronické fázi
AE začíná převažovat spíše Th1 odpověď, zvyšuje
se produkce Th1 cytokinů (např. IFN-γ, IL-12). Na
udržení chronické fáze se podílí především cytokiny IL-12, IL-18 a cytokiny působící remodelaci
tkáně (IL-11, IL-17).(6)
U AE se rozlišují dvě formy: alergická, tzv. extrinzitní forma, která je spojená s IgE senzibilizací
a postihuje 70 až 80 % pacientů.(6) Druhá forma se
nazývá intrinzitní, tzv. nealergická, a vzniká bez IgE
zprostředkované senzibilizace. Při zhoršování extrinzitní (alergické) formy AE může hrát roli mnoho
různých alergenů. U této skupiny pacientů s AE se
v průběhu života vytvářejí specifické IgE protilátky proti alergenům z vnějšího prostředí. Ve střední
Evropě je u pacientů s AE nejčastěji prokazována
přecitlivělost na roztoče, kočičí srst a pyly trav.

ATOPICKÝ EKZÉM

U dětí v batolecím věku je častá alergie na bílkovinu vaječného bílku a kravského mléka; v závislosti
na zavádění dalších potravin do jídelníčku se dále
objevují alergie na ořechy, arašídy, ovoce, zeleninu
nebo sóju. Časná senzibilizace na potravinové alergeny se vytváří u dětí s AE již v průběhu prvních let
života. Senzibilizace na inhalační alergeny se objevuje zpravidla později.(3, 7) Pacienti s atopickým
ekzémem mohou mít extrémně vysoké hodnoty
celkového IgE, aniž by byla přítomna klinická korelace s konkrétní alergií.
Klinický obraz atopického ekzému
Atopický ekzém patří mezi nejčastější kožní choroby s výskytem u téměř 25 % dětí školního věku.(1, 5)
Prevalence u dospělých se pohybuje mezi 1 až
3 %.(1, 5) Většina pacientů má největší problémy
v prvních letech života, s přibývajícími roky je
patrný sklon ke zlepšování projevů onemocnění
a k postižení jen určitých oblastí těla.
inzerce

DERMAGUARD
v dětské dermatologii
Ačkoli AD má genetickou predispozici,
nové poznatky v péči o pokožku dětí do
dvou let věku ukazují, že AD je nejčastějším projevem dysfunkce kožní bariéry
a nikoliv naopak. Účinná ochrana
pokožky se ukazuje jako zásadní.
Dermaguard je bariérový krém –
emulze. Chrání, hydratuje a posiluje
narušenou kožní bariéru. Omezuje
průnik alergenů do pokožky a množení
bakterií. Účinkuje 4–6 hodin i přes opakované omývání pokožky. Účinnou
složkou je dimethicon.
Obsahuje parabeny.

Tab. 1
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Atopický ekzém může mít různý klinický vzhled
projevů a může se vyskytovat v různých lokalizacích v závislosti na věku pacienta. Tyto formy
atopického ekzému v sebe buď plynule přecházejí,
nebo některá z forem zcela chybí. Společným znakem všech forem AE je pruritus.
Kojenecká forma atopického ekzému
První projevy ekzému vznikají většinou mezi 2.
a 6. měsícem života v oblasti tváří. V tomto období
projevy mokvají a dochází k tvorbě šupin. Postupně
se mohou šířit po celé hlavičce a dále přecházet
i na trup a končetiny. Postiženy jsou většinou extensorové plochy končetin, častou lokalizací je
i oblast pod plenami. Projevy úporně svědí, proto
jsou děti neklidné a špatně spí. V tomto období mohou při zhoršování ekzému hrát roli různé potravinové alergeny. Zhoršení může vyvolat i prořezávání
zubů, zapocení, infekční nemoci nebo očkování.
V diferenciální diagnostice kojenecké formy AE
nejčastěji zvažujeme seboroickou dermatitidu, která se ale objevuje spíše v plenkové oblasti a méně
mokvá. Dále musíme odlišit scabies, plenkovou
dermatitidu nebo akutní psoriázu. U dětí je nutné
myslet i na vzácnější onemocnění jako je histiocytóza z Langerhansových buněk. Existuje také celá
řada syndromů, u kterých se vyskytují kožní změny charakteru AE: Nethertonův syndrom, WiskottAldrichův syndrom, HyperIgE syndrom nebo
Omennův syndrom.
Dětská forma atopického ekzému
V tomto období se projevy ekzému tvoří v loketních
a podkolenních jamkách, na zápěstí, hřbetech rukou a na krku. Ekzémové projevy se často objevují
i na bradavkách nebo očních víčkách, bývá přítomna cheilitida. Kůže je spíše hrubá, drsná, lichenifikovaná s exkoriacemi po škrábání. Projevy bývají
lokalizovány symetricky. U většiny dětí projevy ekzému mizí během prvních školních let.
Dospělá forma atopického ekzému
Lokalizace i klinický vzhled projevů u dospělé
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formy je stejný jako u formy dětské. Převládá suchost kůže a výrazné svědění. Lichenifikované projevy nacházíme především ve flexurách, hřbetech
rukou nebo na prsních bradavkách. Kůže v obličeji
bývá bledá. Často dochází ke vzniku pozánětlivých
hyperpigmentací. U mírných forem AE se mohou
vyskytovat jen dyshidrotické puchýřky na prstech
rukou, dlaních a ploskách. V tomto období může
při zhoršování AE hrát roli psychický stres. Popisuje se tendence ke zhojení v období mezi 40. a 50.
rokem života.
Pruritus
Jedním z hlavních symptomů AE je pruritus. U pacientů s AE je snížený práh pro svědění. Vzhledem
k tomu, že terapie antihistaminiky bývá nedostatečná, je zřejmé, že se nejedná o stav vyvolaný pouze
uvolněním histaminu. Bylo zjištěno, že především
interleukin-31, jehož hladina je v kůži pacientů
s AE zvýšena, je zodpovědný za intenzivní pruritus.(2)
Škrabání kůže vyvolané pruritem vede ke vzniku
exkoriací a dalšímu poškozování kožní bariéry.
Hodnocení závažnosti AE
K objektivnímu stanovení závažnosti AE a k hodnocení účinnosti léčby se nejčastěji využívají skórovací systémy SCORAD a EASI. EASI hodnotí
intenzitu erytému, infiltraci, exkoriace a lichenifikaci a přibližné procentuální postižení povrchu těla.
SCORAD oproti EASI zahrnuje i subjektivní potíže
nemocného, jako je svědění a rušení spánku (pacient tyto údaje zaznamená na škále od 0 do 10).
Hodnota SCORAD pod 25 označuje lehkou formu
AE, u těžké formy AE je hodnota SCORAD nad
50. Kalkulátory SCORAD i EASI jsou k dispozici
i v elektronické formě.
Komplikace atopického ekzému
Pacienti s AE jsou velmi náchylní k virovým nebo
bakteriálním kožním infekcím. Na jejich vzniku se
kromě porušené bariérové funkce kůže a snížené
produkce antimikrobiálních peptidů, může podílet
i terapie imunosupresivy (např. kortikosteroidy).

Další nebezpečnou komplikací AE je infekce Herpes simplex virem. Vzniká závažné onemocnění
s celkovými příznaky, tzv. eczema herpeticatum.
U eczema herpeticatum jsou přítomny drobné
puchýřky s centrální vkleslinou na ekzematózním
podkladě. Pacienty s eczema herpeticatum je nutné léčit systémový antivirotiky (acyklovir), podávanými intravenózně.

inzerce

U pacientů s AE je častá kolonizace povrchu kůže
grampozitivní baktérií Staphylococcus aureus.
Systémová antibiotika by měla být nasazena jen při
klinických známkách druhotné bakteriální infekce.
Pouhý nález zlatého stafylokoka ve stěru z kůže
není indikací k zahájení celkové antibiotické terapie.
Zlatý stafylokok kolonizuje kůži až u 5 % zdravých
osob a více než 90 % pacientů s AE.(5) Vhodnější
je využívat lokální antimikrobiální prostředky jako
jsou chlorhexidin nebo koupele s příměsí hypermanganu nebo chloridu sodného. Nadměrné použití lokálních antibiotik zvyšuje riziko vzniku rezistence a také kontaktní alergie.

Další virovou komplikací u pacientů s AE může
být diseminace molusek. Molluscum contagiosum
je vyvoláno poxvirem, jde o tuhé žlutavé papuly
s centrální vkleslinou. Odstraňují se abrazí ostrou
lžičkou nebo pomocí kryoterapie.
Pacienti s AE jsou ohroženi častějším vznikem
kontaktního alergického ekzému. Velký význam
v prevenci AE má správné pracovní zařazení atopiků, nejsou vhodná povolání jako holičství, pekařství, ošetřování zvířat atd.(8)
Terapie atopického ekzému
Základem terapie AE je vhodně zvolená lokální léčba, která nesmí být opomíjena ani u pacientů se
systémovou léčbou nebo fototerapií. Prostředky
léčby se volí podle stadia ekzému. Při akutním výsevu ekzému se na mokvající plochy nejlépe hodí
obklady, lotia nebo krémy. U chronických forem
ekzému se osvědčuje použití masťových forem,

ATOPICKÝ EKZÉM

Péče při problematické pleti.
Pomoc při léčbě kožních nemocí.
www.zdravotnikosmetika.cz

někdy pod okluzivním obvazem. K mytí jsou vhodné olejové mycí prostředky, látky obecně hypoalergenní, s fyziologickým pH 5-6, bez parfémů. Emoliencia aplikujeme ihned po koupeli na vlhkou kůži.
Správné použití emoliencií je při léčbě AE zásadní.
Vzhledem k tomu, že přímá aplikace emoliencií na
zánětlivou kůži je špatně tolerována, je potřeba nejdříve léčit akutní projevy ekzému.(9)
Lokální kortikosteroidy
Lokální kortikosteroidy volíme jako první linii
protizánětlivé léčby. Je možné je využít k tzv. reaktivní léčbě, kdy ošetřujeme viditelné kožní léze
2x denně. Po ústupu zarudnutí postupně frekvenci
léčby snižujeme a nahrazujeme emoliencii. Nebo
je využíváme i k tzv. proaktivní léčbě, která má
za cíl předcházet relapsu onemocnění. Využívá
se malé množství lokálních kortikosteroidů, které
se aplikují 2–3x týdně na oblasti nejčastěji postižené ekzémem.(9) Pokud měsíční spotřeba lokálních
kortikosteroidů nepřekračuje 15 g u kojenců, 30 g
u dětí a 60–90 g u dospělých, nehrozí většinou riziko systémových ani lokálních nežádoucích účinků.
(9)
Dlouhodobá nadměrná terapie lokálními kortikosteroidy může mimo jiné způsobit vznik strií, steroidního akné, periorální dermatitidy a atrofie kůže.
Lokální inhibitory kalcineurinu
Další možností lokální léčby jsou externa obsahující inhibitory kalcineurinu – pimekrolimus a takrolimus, které se osvědčují především v oblastech
s jemnou kůží, jako jsou víčka, periorální oblast,
krk, axily, genitál a flexury končetin. Takrolimus
mast je schválena pro léčbu středně závažného až
těžkého AE u pacientů, kteří adekvátně nereagují
na konvenční léčbu lokálními kortikosteroidy nebo
ji netolerují (objeví se u nich nežádoucí účinky). Takrolimus v koncentraci 0,03 % je vhodný pro děti
od 2 let, koncentrace 0,1 % je schválena od 15 let
věku. Pimekrolimus krém je určen k léčbě mírného
nebo středně závažného AE u dětí od 2 let věku
a dospělých. Oba preparáty se využívají při zhoršení ke krátkodobé léčbě příznaků AE (reaktivní
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léčba: 2x denně) nebo k intermitentní dlouhodobé „tzv. proaktivní“ terapii (2x týdně) v kombinaci
s emoliencii jako prevence progrese onemocnění.
Off-label je možné zvažovat použití 0,03% takrolimu nebo 1% pimekrolimu i u mladších dětí.(10)
Pimekrolimus krém a takrolimus mast mohou způsobit zarudnutí, pálení a svědění kůže v místě aplikace, tyto nežádoucí reakce se zmírňují při dalších
aplikacích. Pacienti by na toto měli být upozorněni,
aby nedošlo k předčasnému ukončení terapie. Na
rozdíl od lokálních kortikosteroidů nevede aplikace
lokálních inhibitorů kalcineurinu k atrofii kůže.
Fototerapie
K léčbě atopického ekzému je možné využít různé
typy záření: UVB (širokospektré i narrowband UVB),
UVA nebo PUVA. Nejčastěji se využívá UVB 311 nm.
Před zahájením fototerapie je nutné stanovit fototyp
pacienta a zjistit anamnézu, především s ohledem
na kožní malignity a užívání fotosenzibilizujících
léků (tetracycliny, diuretika, antidiabetika – deriváty
sulfonylurey, MTX, amiodaron, ibuprofen, ketoprofen, retinoidy, tricyklická antidepresiva).
Celková léčba
Celková léčba je určena pro pacienty s AE, u kterých lokální terapie a fototerapie nebyla dostačující. Systémovým lékem první volby je cyklosporin.
V literatuře se popisuje i off-label využití jiných
imunomodulátorů (azathioprin, metotrexát nebo
jako alternativa mycofenolát mofetil).(9) Z celkově
podávaných léků se často užívají antihistaminika.
Jsou vhodná k potlačení pruritu, pomohou tak
zlepšit spánek a celkovou kvalitu života pacientů.
Ke zvládnutí závažné akutní exacerbace onemocnění nereagující na jinou léčbu je možné použít
krátkodobě celkové kortikosteroidy. Při náhlém
vysazení dlouhodobě podávaných celkových kortikosteroidů ale hrozí výrazné zhoršení AE, tzv.
rebound fenomén. Doporučená maximální dávka
methylprednisolonu je 0,5–1 mg/kg po dobu 1–2
týdnů, s postupným snižováním.

Cyklosporin
Jediným imunosupresivním preparátem, schváleným k léčbě AE u dospělých a adolescentů nad 16
let, je cyklosporin. Bohužel, vzhledem k jeho možným nežádoucím účinkům, jako je riziko exacerbace arteriální hypertenze a nefrotoxicita, je jeho
využití omezené. Doporučená dávka cyklosporinu
je 3–5 mg/kg/den, standardně 150–300 mg/den
u dospělých. Toto množství by mělo být rozděleno
do dvou denních dávek.

Biologická terapie
Nyní intenzivně probíhá testování různých biologických léků. Nejslibnější se zdá být humánní monoklonální protilátka proti α řetězci receptoru pro interleukin 4 (IL-4). Preparát dupilumab, který má komerční
název Dupixent, lze používat v kombinaci s lokálními
kortikosteroidy nebo lokálními inhibitory kalcineurinu.
Doporučená iniciální dávka dupilumabu je 600 mg
(dvě injekce po 300 mg), následována dávkou 300
mg každý druhý týden formou subkutánní injekce.(11)
Závěr

Atopický ekzém je časté chronické onemocnění, které může velmi významně ovlivňovat kvalitu života pacientů. Jde o komplexní onemocnění, které se často vyskytuje
spolu s bronchiálním astmatem, alergickou rýmou nebo potravinovou alergií. Začíná
obvykle již v dětství a má dlouhodobý průběh s opakujícími se recidivami. Základem
terapie je vhodně zvolená lokální léčba. Při nedostatečném efektu lokální terapie je
nezbytné zahájit systémovou léčbu. Klasická imunosupresivní systémová léčba je ale
v některých případech kontraindikována nebo vede k závažným nežádoucím účinkům.
V současnosti probíhá intenzivní výzkum v oblasti terapie AE. Velmi slibná se zdá
MUDr. Petra Brodská, Ph.D.
Dermatovenerologická klinika, FN Plzeň
být cílená biologická terapie,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň
nyní zastoupená především
brodskap@fnplzen.cz, 377 402 148
preparátem dupilumabem.
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GENERICKÉ SKUPINY

TERAPEUTICKÝCH

MATERIÁLŮ K HOJENÍ RAN
Koutná, M.

Ambulance hojení ran, Interní oddělení Strahov, VFN Praha

SOUHRN: Terapeutické materiály určené k hojení ran představují velkou skupinu primárních krytí
(materiálů určených přímo na spodinu rány), která obsahuje stovky obchodních názvů. Mohou být
rozděleny do skupin a podskupin podle typu základní matrice, tvaru, obsahu látky v základním materiálu, distribuující společnosti a mnohých dalších vlastností. Orientace v indikaci všech terapeutických
materiálů není pro mnohé zdravotníky jednoduchá. Text se zaměřuje na základní skupiny, které mohou
být použity v léčbě ran různých etiologií. Jejich detailní rozbor přesahuje možnosti rozsahu tohoto
příspěvku.
KLÍČOVÁ SLOVA: generická skupina – terapeutický materiál – primární materiál – hojení ran
Summary: Therapeutic dressings for wound healing present a large group of primary dressings (dressings applied directly to the wound bed) containing hundreds of brand names. They can be divided into
the groups and subgroups according to the type of basic matrix, a shapes, a substance content in in the
basic materiál, a distributing company and many other properties. An orientation in the indication of all
therapeutic dressings is not easy for many healthmakers, The presentation focuses on the basic groups
that can be used to treat wounds of various etiologies. Their detailed analysis and description exceed the
possibilities of this paper.
Key words: generic group – therapeutic dressing – primary dressing – wound healing

Jak se vyznat v účinnosti terapeutických materiálů, jejich aplikaci,
intervalu převazů nebo reakci v ráně?
ÚVOD
Terapeutické materiály, používané k hojení ran různých etiologií, byly do České republiky importovány
zahraničními firmami v 90. letech minulého století.
Ještě před rokem 1989 byla na lůžkových odděleních k dispozici celoplošná filmová krytí, (která se
stále používají v ošetření ran), avšak byla využívána
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pouze k fixaci invazivních vstupů. Mezi další „předrevoluční“ krytí patřily hydrokoloidní materiály, ale
k jejich kvalitní indikaci chyběly dostačující informace
a zkušenosti.
Zpočátku bylo k dispozici jen několik desítek
jednotlivých typů primárních krytí, a tak byla

Tabulka č. 1 předkládá různé varianty základního rozdělení materiálů, které mohou být vybrány
k aplikaci podle nálezu v ráně, etiologie, lokality
rány, zdravotního stavu pacienta a dalších požadavků (bolest, interval převazu, komfort).
Chyby spojené s ošetřováním ran
terapeutickými materiály
V klinické praxi se velmi často setkáváme se standardními chybami při aplikaci primárního materiálu během ošetřování rány, které následně ovlivní
pozitivní reakci ve vývoji hojení.(2) Časté omyly jsou
uvedeny v tabulce č. 2.

Generické skupiny terapeutických
krytí podle matrice
ROZTOKY V LÉČBĚ RAN
Slouží k různým účelům (oplach, laváž, obklad
aj.). Podle účelu by měly být také vybírány jednotlivé druhy z poměrně stále se rozrůstající skupiny.
K oplachu rány postačí pitná voda ve formě sprchy
pokojové teploty po krátkou dobu, spojená s celkovou hygienou pacienta, na lůžku pak fyziologický
nebo Ringerův roztok.
Léčivé roztoky mají významný efekt na úbytek bakterií v ráně a chemicky narušují tzv. biofilm (přítomnost biofilmu v ráně brání působení léčivých
látek a podporuje množení dalších patogenů).
Roztoky rovněž poskytují analgetický účinek včetně zmírnění sekrece z rány a krvácení. Všeobecně
jsou roztoky určeny jako první krok v ošetření rány
s následnou aplikací dalších terapeutických materiálů, ale i pro opakovanou aplikaci na více dnů (monoterapii). Využívají se k oplachu, postřiku, laváži,

Varianty dělení terapeutických materiálů podle různých vlastností
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Tab. 1

příležitost se „naučit pracovat“ s každým zvlášť
a postupně přejít k dalším novým. Nyní kategorizační strom úhrady zdravotnických prostředků
poskytuje desítky generických skupin a obsahuje
tisíce obchodních názvů materiálů.(1) Jak se vyznat v jejich účinnosti, aplikaci, intervalu převazů
nebo reakci v ráně?
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výplachu, ponoru nebo obkladu. Obsahují různé
aktivní látky jako je polyhexanid, octenidin, chlornany, mořskou vodu aj. Pro správný efekt ve formě
obkladů je nutné dodržet expoziční dobu ponechání
na ráně dle typu roztoku od 1 minuty (Octenisept,
Actimaris forte) až do 20 minut.(2)

Tab. 2

HYDROGELY
V léčbě ran jsou k dispozici v amorfní nebo kompaktní formě. Používají se k hydrataci ve všech fázích
vývoje rány. Rozdíl představuje množství aplikovaného hydrogelu na spodinu rány (nekrotická tkáň
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více hydrogelu). Nahrazují nebo doplňují množství
exsudátu, který pomáhá v débridementu avitální
tkáně nebo podporují proliferaci. Kromě amorfní
a kompaktní formy lze rozdělit hydrogely na čisté
a hydrogely s aktivní látkou, případně s antiseptikem. Interval výměny je závislý na lokalitě rány
(například zátěžová místa, častá kontaminace
rány), kdy je nutné k adekvátnímu efektu doplnit
hydrogel vícekrát denně (např. Actimaris gel aj.),
dle etiologie rány (například píštěle) aplikovat
amorfní hydrogel jedenkrát denně. Pro lepší účinek
se kombinují s mřížkami (zabránění vsáknutí do

Časté chyby během ošetření rány a jejich adekvátní provedení
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Hydrogely v kompaktní formě mají stejný účel
jako hydrogely amorfní. Není možná nebo spíše je
neúčelná kombinace s dalšími terapeutickými materiály. Jejich hydratační účinek je pomalejší než
u amorfní formy, ale celistvé materiály jsou stabilnější na spodině rány. Při jejich aplikaci je nutná

ochrana okolí rány před macerací nebo přizpůsobení tvaru krytí rozsahu rány tak, aby materiál
nepřesahoval na okolí. Obvyklý interval převazu
se pohybuje od dvou do čtyř dnů v závislosti na
dalších faktorech (vyčerpání krytí, kontrola rány,
bolest, lokality aj.). Všechny hydrogely vyžadují
sekundární krytí k absorpci zvýšené sekrece podpořené hydrogelem.(2)
TOPICKÁ ANTISEPTIKA VŠEOBECNĚ
Vyskytují se ve formě roztoků, amorfních gelů
nebo plošných krytí. Mezi typicky účinné látky
patří krytí s obsahem stříbra, jódu, chlorhexidinu,
octenilinu a pohyhexadidu. Účinnost jednotlivých

Spektrum různých hydrogelů

GENERICKÉ SKUPINY TERAPEUTICKÝCH MATERIÁLŮ K HOJENÍ RAN

Tab. 4

sekundárního krytí) a dalšími terapeutickými materiály. V tomto případě se interval výměny může
prodloužit v závislosti na typu doplňujícího terapeutického krytí. Hydrogely s antiseptickými účinky
(Octenilin gel, Lavanid gel, Prontosan gel, Cutimed
Sorbact gel) jsou doporučeny na léčbu infikovaných a silně kolonizovaných ran a aplikací denně.(2)

Tab. 3

Aplikace obkladových a léčebných roztoků v léčbě ran
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primárních materiálů s antiseptikem závisí na
specifické aktivní složce a na nosiči v matrici
materiálu.(3) Přítomnost antiseptické látky tak zvyšuje účinnost základního materiálu o baktericidní
složku. Publikace „Wound Care Handbook 2018–
2019“ (4) řeší klasifikaci materiálů s antiseptiky
jako samostatnou skupinu, ve které se setkávají
různé matrice materiálů s různými antiseptiky.
Vzhledem k tomu, že základní matrice je důležitá v indikaci krytí (dimenze, interval převazu aj.)
a ovlivňuje účinnost krytí, budou v tomto příspěvku materiály s antiseptickou látkou přiřazeny vždy
k základní generické skupině.

Tab. 5

ANTISEPTICKÉ MŘÍŽKY
Ve formě mřížek s různými typy antiseptických látek působí velmi rychle pro ovlivnění počtu bakterií
v ráně nebo z profylaktických důvodů. Po uvolnění
aktivní látky do rány je vhodné provést převaz rány,
ale nejdříve v intervalu 24 hodin. Síťová struktura může být dále upravena střihem a dle rozsahu
rány vložena jako drén, longeta nebo položena na
povrch rány. Pro prodloužení účinku je možné aplikovat i několik vrstev nad sebou. V závislosti na
účelu, který je požadován, je doporučen interval
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převazu od 1–3 dnů. Mřížky vyžadují typ sekundárního krytí podle množství sekrece z rány.(2)
OBVAZY S AKTIVNÍM UHLÍM
Materiály s aktivním uhlím lze rozdělit na skupinu
obsahující pouze aktivní uhlí a na skupinu s aktivním uhlím a elementárním stříbrem. Podle obsahu
látek se také může odvíjet jejich indikace. Tam,
kde nejsou nutné baktericidní účinky a je prioritou
redukce zápachu (onkologické rány), stačí krytí
pouze s aktivním uhlím. Materiály s aktivním uhlím a se stříbrem jsou určené na povleklé i čisté
rány, středně a silně secernující, kolonizované rány
(Pseudomonas aeruginosa) nebo rány se známkami infekce. Při kontaktu se spodinou rány dochází
k minimálnímu uvolnění elementárního Ag, proto je
možné aplikovat krytí u malých dětí a nedonošených. Jejich další předností, oproti jiným materiálům, je redukce endotoxinů. Při menší sekreci je
možné nahradit exsudaci hydrogelem aplikovaným
pod krytí. Materiály vyžadují sekundární krytí. Vždy,
když dojde k prosáknutí savého krytí mino interval převazu, primární krytí je ponecháno na ráně
a provede se pouze výměna krytí sekundárního.
Tato zdánlivě nedůležitá intervence ovlivňuje reakci

ALGINÁTY A HYDROFIBERY
Algináty patří mezi terapeutické materiály, které
obsahují výtažky z mořských řas (natrium nebo

kalcium alginát). Podporují proliferaci rány, mají
hemostiptický a bakteriostatický účinek. Podle
typu alginátu při kontaktu s exsudátem se uvolňují
(rozmělňují) na kašovitou hmotu nebo naopak jsou
schopny si udržet svoji konsistenci. Často jsou
prostředkem první volby při aplikaci do dutin, při
Algináty a algináty s Ag, hydrofibery (4)
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Tab. 7

primárního krytí. Toto platí všeobecně u všech materiálů, nejen u materiálu s aktivním uhlím.(2)

Tab. 6

Obvazy s aktivním uhlím (4)
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Tab. 8

Různé druhy hydrokoloidních materiálů (4)

III. a IV. stadiu dekubitů, léčby abscesu nebo dehiscence rány se střední a vyšší sekrecí. Při infekci
v ráně nebo silně kolonizované ráně je vhodnější
nejprve zvolit některý z řady alginátů se stříbrem.
V takovém případě je vhodné provádět výměnu
krytí s ohledem na lokalitu a množství exsudace po
48 hodinách a dle efektu hojení následně prodloužit
interval na 3–4 dny. I zde platí nutná výměna sekundárního krytí při prosáknutí savého materiálu.
K prodloužení výměny sekundárního krytí je možné
použít superabsorpční materiály se speciálním jádrem (například Zetuvit Plus, Cutimed Sorbion).(2)

Tab. 9

Hydrofibery jsou materiály, které jsou v indikací velmi
podobné alginátovému krytí, proto jsou zde uvedeny
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ve společné skupině. Jejich předností je absorpce
exsudátu do speciálních vláken, které jsou součástí
materiálu. Podle bakteriální zátěže patogenů v ráně je
možné vybrat krytí se stříbrem nebo bez stříbra.
HYDROKOLOIDY
Patří mezi okluzivní materiály určené na čisté povrchové rány ve stádiu proliferace a epitelizace
s nízkou sekrecí. Obsahují želatinu, pektin a karboxymethylceluózu. Některé materiály jsou ještě obohaceny dalšími látkami (alginát, stříbro). Adhezivní
vrstva se aplikuje na spodinu rány. Současně tato
adherence umožňuje, že při aplikaci na krustu nebo
mechanicky vzniklý puchýř bez exsudace (malé
rány) není nutné volit další fixaci hydrokoloidu.

Tab. 10

Typy materiálu s medicinálním medem (4)

V kombinaci s hydrogelem se využívají pro podporu autolytického débridementu fibrinového povlaku
nebo na povrchové nekrózy. Hydrokoloidy patřily
mezi první terapeutické materiály, které byly použity již v roce 1983 (Granuflex) a byly doporučeny pro hojení ran vlhkou metodou. V dnešní době
vzhledem k širokému spektru dalších materiálů je
jejich indikace zredukována spíše na dohojení rány
ve stádiu epitelizace nebo jako praktická pomůcka
u povrchových ran k podpoře débridementu nekrotické spodiny rány. Kromě plošných materiálů
různé tloušťky (standardní, tenké) jsou k dispozici
ještě ve formě pasty nebo zásypu. Hydrokoloidní
krytí a jejich další varianty se více využívají k ošetření stomií a jejich komplikací.(2)

Tab. 11

POLYMERY
Polymery neboli pěnová krytí, svým vzhledem
a vlastnostmi zdánlivě nahrazují funkci kůže ve
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smyslu udržení teploty a vlhkosti. Existuje více
variant polymerů (povrchové, do dutin, s fixací po
obvodu, provazec) s různou kapacitou absorpce.
Některé polymery jsou impregnovány stříbrem,
polyhexanidem nebo obsahují další složky – alginát, silikon, mastnou kyselinu (DACC), hydrogel.
Vzhledem k flexibilitě a elasticitě patří polymery
k materiálům poskytujícím určitý komfort pro pacienta včetně způsobu aplikace na ránu. Dobu výměny krytí určí množství exsudace, bakteriální zátěž
a stádium rány. Při vyšší sekreci je doporučen interval 48 hodin k výměně krytí, naopak ve stádiu epitelizace může zůstávat materiál na ráně až sedm dnů.
Přestože některá krytí obsahují antiseptické látky
(Ag, Phmb), nelze je doporučit na rány se známkami infekce. Aplikace polymerů na rány s projevy
dermatitis v akutní fázi mohou nález v okolí ještě
zhoršit. V zahraničí jsou polymery často využívány
pro svoji savost jako sekundární krytí.(2)

Tab. 12

Různé typy filmových krytí a bariérových krémů (4)

Tab. 13

KRYTÍ S NANOKRYSTALICKÝM AG
Materiál s tzv. nanokrytalickým stříbrem je zatím
ojedinělým materiálem na českém obchodním
trhu. Obsahuje nanokrystaly metalického Ag0 na
několika nosičích. Krytí Acticoat představuje kombinaci netkaného polyesterového jádra s nanokrystalickým Ag0, u krytí Acticoat flex je základem
mřížka s polyetylenem, Acticoat moisture control
se skládá z pěnového jádra spolu s vrstvou nanokrystalického stříbra. Vzhledem k intenzitě Ag0 se
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interval výměny krytí na ráně oproti jiným materiálům prodlužuje na 3–4 dny. Například primární
krytí s názvem Acticoat 7 má doporučený interval
výměny až jeden týden.
MATERIÁLY S MEDICINÁLNÍM MEDEM
Medicinální med je přírodní produkt, jehož biologické vlastnosti se mohou odlišovat v závislosti na
původu. Med aktivuje proteolytické pochody rozkládající fibrin, podporuje autolytický débridement,

má antioxidační účinek, protizánětlivou funkci,
snižuje obsah metaloproteináz v ráně, má širokou
antimikrobiální aktivitu (produkcí peroxidu vodíku)
a deodorizační funkci.(6) Pro med je charakteristické
kyselé pH, acidifikuje pH rány, které se pohybuje
v rozmezí 3,2–4,5, což je dostatečně nízká hodnota pro inhibici růstu většiny lidských patogenů.(5)
Hyperosmotické složení medu a produkce peroxidu vodíku vyvolávají v ráně různou intenzitu bolesti.
Při aplikaci medicinálního medu je nutné respektovat alergii pacienta na med a jeho složky. Interval převazu je doporučen od jednoho do tří dnů
v závislosti na typu rány a jeho lokalitě. Medicinální
med vyžaduje sekundární savé krytí.
NEADHERENTNÍ MATERIÁLY
Nepřilnavé kontaktní krytí je určeno k bezbolestnému a atraumatickému snímání z rány. Mřížky
s různě velkými oky jsou dále impregnovány dalšími
materiály (silikon, parafín, vazelína aj.) Velikost ok
má vliv na přilnavost k povrchu, tzn. čím jsou menší
oka mřížky, tím je menší adheze. Síťky jsou určené
na čisté, granulující, epitelizující rány, v kombinaci
s hydrogely nebo bioaktivními materiály. Vyžadují
sekundární krytí. Dle typu mřížky se frekvence převazů pohybuje od jednoho do sedmi dnů.(2)

Tab. 14

FILMOVÉ KRYTÍ
Polopropustné transparentní krytí je možné využít
k fixaci (např. podtlaková terapie), v kombinaci
s hydrogely (podpora autolytického débridementu), k ochraně kůže před zátěží (tření) nebo k fixaci
invazivních vstupů. Celoplošné adhezivní materiály
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jsou k dispozici v jednotlivých baleních (sterilní)
nebo v nesterilní roli.
Amorfní ochranné spreje a krémy jsou určené
k aplikaci do okolí rány k ochraně a ošetření macerace (prevence iritační dermatitis, dekubitus
I. stupně), k prevenci iritace exkrety (stomie, ulcerace) nebo postřikem do rány k ochraně nových epitelizací (chronické rány). Amorfní spreje se aplikují
2–3 dávkami na plochu ze vzdálenosti cca 20 cm
a ponechají zaschnout alespoň 15 vteřin. Při další
aplikaci se nesnímají, pouze opět doplní sprejovou
aplikací. Firmy garantují možnost aplikace až po
třech dnech, dle zátěže (inkontinence) doporučuji
zpočátku aplikaci denně. Bariérové krémy je nutné
s ohledem na jejich konzistenci aplikovat ve velmi
tenké vrstvě tak, aby vytvořily tenký film v dané lokalitě. Na typu prostředku je závislá i doba zaschnutí
(několik minut). Všeobecně ochranné spreje a krémy
mají velmi dobrý preventivní efekt, musí být aplikovány včas. Nejsou určeny k léčbě dermatitid.(2)
BIOAKTIVNÍ MATERIÁLY
Primární materiály určené k regeneraci stagnující
rány ovlivňují reparační pochody v ráně (vliv na
extracelulární matrix, podpora růstových faktorů,
ovlivnění hladiny metaloproteináz nebo doplnění
kolagenu). Většina bioaktivních krytí se postupně
vstřebává v ráně (Promogran, Cacipliq20, Suprasorb C, Traumacel Biodress, Cadesorb mast), další
obsahují látky, které jsou součástí pojivové soustavy (kyselina hyaluronová) nebo jejich typ matrice
umí podpořit proliferaci fibroblastů (lipidokoloidní
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krytí). Při aplikaci bioaktivních materiálů, které se
absorbují do spodiny rány, je vhodné použít další
typ krytí (neadherentní, polymery). Interval převazu
se pohybuje kolem 3–7 dnů.

dále jmenovat antimikrobiální efekt, použití bez
nutnosti sekundárního krytí u povrchových ran bez
exsudace, užití pro více pacientů s minimální možností kontaminace, rychlou a snadnou aplikaci.

SPREJE S OBSAHEM STŘÍBRA
Křemičitá prášková substance s obsahem 3% ionizovaného stříbra (Argogen spray, AlfaSilver spray)
nebo koloidního stříbra a kyseliny hyaluronové
(Farmaktiv Silver spray) má tendenci k vysoušení
rány a ulpívá na vlhkém i suchém povrchu. Indikaci
primárního léčebného prostředku je možné rozdělit
do několika skupin: povrchové rány bez sekrece
nebo s nízkou exsudací, drobné rány (vzniklé například v domácích podmínkách nebo při různých
mimopracovních aktivitách), záděry v okolí nehtů,
paronychia, macerace v okolí ran, specifické lokality s problematickou fixací a mnohé další. Interval
převazů je závislý na etiologii rány, sekreci, použití
sekundárního krytí nebo kombinaci s dalšími primárními materiály. Mezi výhody sprejů je možné

V podstatě obvazem první volby se staly spreje
s Ag u pacientů s hypoperfuzí a s následnými lézemi s lividním a cyanotickým koloritem
v akrálních oblastech dolních a horních končetin.
U pacientů s vývojem lézí při arteriální ischemii
redukuje bolest.
Cutozinc Silver spray s obsahem oxidu zinečnatého a ionizovaného stříbra navázaného na zeolit doplňuje řadu sprejů s totožnou indikací. Jediný rozdíl
v indikaci přestavují ischemické vyvíjející se léze,
kdy požadovaný efekt „mumifikace“ je intenzivnější
u předchozích typů sprejů (Argogen spray)
Před aplikací je nutné všechny typy balení důkladně protřepat.
Závěr

Tzv. novinky v materiálech k hojení ran se v současné době koncentrují na krytí
k ovlivnění stagnující = nehojící se rány. V klinické praxi není možné ani účelné používat všechny zde uvedené matriály. Jejich indikace se liší (jak již bylo zmíněno v úvodu)
i podle specializace v oboru. Přesto tento přehled ani zdaleka nevyjmenoval všechny
skupiny a názvy dalších terapeutických krytí. Pro lokální
Mgr. Markéta Koutná, Ph.D.
léčbu ran různých etiologií je
Ambulance hojení ran
však možné vybrat z každé
Interní oddělení Strahov, VFN Praha
Šermířská 1921/4, 160 00 Praha 6
uvedené generické skupiny
Marketa.koutna@vfn.cz, 225 003 294
pouze jednoho zástupce.
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Hyaluronan a jód
na zánět a granulaci

SILNÝ POMOCNÍK PŘI LÉČBĚ
KOMPLIKOVANÝCH RAN

Vysoké množství kyseliny
hyaluronové podporuje přirozenou
regeneraci poškozených tkání
Přírodní jódový komplex
ránu čistí a chrání před infekcí

Hyiodine účinně snižuje jizvení
a zajišťuje výborný estetický
efekt hojení

Výrobce: Contipro a. s. | +420 465 519 530 | info@contipro.com | www.aktivnihojeni.cz
Distributor: Dahlhausen CZ, spol. s. r. o. | +420 541 422 070 | info@dahl.cz | www.dahlhausen.cz

Komerční prezentace - kazuistiky

RHINOPHYMA
Krpatová, J., Čižinská, P., Seidlová, G.
				

Klinika nemocí kožních a pohlavních
FN a LF UK Hradec Králové

SOUHRN: Hojení rány po shave excizi u pacientů s rinophymou může přinášet četné komplikace.
Vznik krust, nekrotické tkáně nebo rozvoj infekce v ráně vede ke zhoršenému hojení. Uvedenými
kazuistikami bychom se chtěly podělit o naše zkušenosti s používáním gelového materiálu na bázi
kyseliny hyaluronové a jódu.
KLÍČOVÁ SLOVA: rhinophyma – růžovka – shave excize – jód – kyselina hyaluronová
Summary: Healing a wound after a shave excission in patients with rinophyma can bring viarious
complications. Development of crusts, necroses or wound infection can lead to the delayed healing.
Presented case case studies share our experience with a wound care gel based on combination of iodine
and hyaluronic acid.
Key words: rhinophyma – rosacea – shave excision – iodine – hyaluronic acid

Pacient před výkonem

KAZUISTIKA 1
Muž, 69 let, diabetik II. typu, perorální antidiabetika + Victóza s. c., ICHS, arteriální hypertenze,
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Obr. 2

Obr. 1

Rhinophyma se označuje jako květákovité zduření nosu, je součástí chronické kožní choroby rosacea
(růžovka). Postihuje 10 % populace, častěji se vyskytuje u žen. V kůži dochází k zánětům, které se mohou
projevovat hnisáním, dochází ke strukturálním změnám kůže. Skutečná příčina je dosud nejasná. Vliv mají
vrozené předpoklady, nadměrné slunění, nadměrné požívání alkoholu (dilatace cévní stěny), kořeněná
jídla, horké nápoje. Rosacea může způsobovat i komplikace, zejména oční a při nesprávné terapii může
člověka připravit i o zrak. Jedná se o zánět spojivek, zánět až poškození rohovky, duhovky či sítnice
s vážnými následky. Terapie tohoto onemocnění je lokální, chirurgická, laserová.

4. den po výkonu

obezita, hyperlipidémie. Rhinophyma trvá 5 let,
postupně dochází ke zhoršování choroby a pacientovi vadí především ve společenském životě. Dne

7. den od změny terapie

Obr. 4

13. den po výkonu, zhojeno

20.1.2016 bylo provedeno snesení hypertrofické
tkáně nosu skalpelem, chirurgický zákrok v místním
znecitlivení a za hospitalizace na lůžku. Po zákroku
pacient ošetřen antiseptickou mřížkou s jódem.
Následné ošetřování, převazy po 24 hodinách.
Lokálně obložky a HemaGel. Nedaří se odstranit
vzniklou krustu na nose, 6. den změna lokální terapie na Hyiodine. Převaz zpočátku po 24 hodinách,

RHINOPHYMA

Obr. 5

6. den po výkonu, zhoršená rána, změna
stávající terapie na HYIODINE

Obr. 3

následně 3x až 2x týdně v ambulantním režimu
s velice dobrou spoluprací pacienta. Vždy provedena toaleta rány a následný debridement. Po sedmi
dnech od změny terapie byl patrný pozitivní posun
v hojení rány. Za 13 dní od změny terapie byl pacient zhojen a odeslán k následné úpravě malých
nerovností nosu na CO2 laser.

KAZUISTIKA 2
Muž, 66 let, trpí vertebrogenním algickým syndromem (užívá Oxycontin), polyneuropatie na DK,
horní dyspeptický syndrom při chronické gastritidě. Rosacea asi 20 let, sledován u ambulantního
dermatovenerologa. Dne 17.1.2019 byla provedena shave excize hypertrofických částí, chirurgický
zákrok proveden v místní anestezii, pod clonou
ATB (Doxyhexal 100mg 1–0–0 na tři dny), za krátkodobé hospitalizace. Po zákroku pacient ošetřen
antiseptickou mřížkou s jódem. Převaz ještě v odpoledních hodinách z důvodů sáknutí rány. První
den a následující dny po výkonu lokálně obložky
a Hyiodine a mastná mřížka. Po dobu hospitalizace
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Obr. 4

18. den po zákroku 4.2.2019

Obr. 5

Obr. 1
Obr. 2

Odpolední převaz v den výkonu
17.1.2019

8.2.2019, zhojeno

6. den po zákroku 23.1.2019

Obr. 3

objednání k laserterapii a úpravě drobných nerovností nosu.

12. den po zákroku 29.1.2019

převazy denně, následně 3x až 2x
týdně v ambulantním režimu. Vždy
provedena toaleta rány a následný
debridement. Dne 11.2.2019 ukončení ambulantních převazů a následné
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Oba pacienti byli následně řádně poučeni o důsledné fotoprotekci, vyvarování se nadměrného slunění, horkých koupelí a saunování, omezení kořeněných jídel a střídmosti v požívání alkoholu.
Jana Krpatová

Klinika nemocí kožních a pohlavních
FN a LF UK Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
jana.krpatova@fnhk.cz

kazuistika

ZÁVAŽNÁ FORMA AKNÉ
Nevoralová, Z.

Akné poradna, Kožní oddělení Nemocnice v Jihlavě

Souhrn: Kazuistika chlapce s těžkou konglobátní akné na obličeji. Pro závažný stav pacienta byla
zvolena léčba perorálním izotretinoinem. K prevenci izotretinoinem indukované acne fulminans bylo
nutno v prvních měsících léčby přidat perorální kortikoidy. Přes úvodně velmi závažný stav došlo ke
kompletnímu zhojení, na kůži zůstaly jen drobné nerovnosti pleti a jizvičky. Následně pacient aplikuje
lokální adapalen k prevenci recidivy akné.
Klíčová slova: akné – fulminantní – izotretinoin – kortikoidy
Summary: A casuistics of a boy with a severe form of acne is described. Because of severe state of
the patient a treatment with peroral isotretinoin was choosen. To prevent isotretinoin-induced acne fulminans an addition of peroral steroids during the first months of the treatment was necessary. Through the
initial very severy condition a complete healing was reached, only small inequalities and scars remained.
Subsequently a local adapalen to prevent a relapse of acne is applied with a patient.
Key words: Acne – fulminans – isotretinoin – corticoids

Úvod
Acne vulgaris je nejčastější chorobou pilosebaceózní jednotky. Postihuje zejména adolescenty
a mladé lidi. Prevalence je více než 95 % obyvatelstva, rozdíl je ale v závažnosti projevů u jednotlivých osob. Dle současných představ je akné
výsledkem několika patogenetických faktorů. (1)
V základním pojetí to jsou kvantitativní a kvalitativní změny mazu, folikulární retenční hyperkeratóza, změny v mikrobiomu a imunopatologický
zánět. Patogenetické faktory nelze vidět odděleně,
neboť se navzájem ovlivňují. Podkladem akné je
chronický zánětlivý proces pilosebaceózní jednotky s obturací vývodu mazové žlázy a s rozvojem nezánětlivých a zánětlivých lézí. Příčiny
a následky, tedy obturace a zánět, jsou vzájemně
provázané. První mikroskopicky pozorovatelnou
změnou sebaceózního folikulu je mikrokomedon,
který je prekurzorem všech dalších nezánětlivých
i zánětlivých morf. Pouhým okem viditelný není. Základní na kůži viditelné eflorescence jsou: uzavřené
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komedony, otevřené komedony, papuly, pustuly,
uzly, cysty a jizvy. Podle převažujících morf a jejich
počtu se acne vulgaris dělí na čtyři základní formy:
komedonická, papulopustulózní, nodulocystická
a konglobátní akné. Léčba akné se řídí závažností
projevů, psychickým dopadem choroby na pacienta a kompliancí konkrétní osoby. Téměř u každého
pacienta je nutná léčba kombinovaná. Monoterapie
je užívána výjimečně u lehké komedogenické akné
a především v rámci udržovací a preventivní léčby.
Cílem léčby je kauzální postižení všech hlavních
etiopatogenetických faktorů akné. Léčba akné se
dělí na léčbu místní, celkovou, fyzikální a chemickou. Nezbytná je i vhodná doplňková léčba akné.
Celková léčba akné je indikována především u těžkých a velmi těžkých forem akné a dále u středně
těžké akné, kde kombinovaná lokální léčba nevedla k očekávanému zlepšení. Hlavními zástupci
celkové léčby jsou celkově podávaná antibiotika,
izotretinoin a u žen kombinovaná hormonální antikoncepce.(2) Izotretinoin (chemicky 13-cis-retinová

Léčba akutních i chronických onemocnění
kůže provázených svěděním:
• Dermatitidy (např. atopický ekzém)
• Alergická onemocnění kůže
Zcela bez obsahu hormonálních složek
Pro dospělé, mladistvé i děti od 6 let

ULEVÍ
OD SVĚDĚNÍ

Přečtěte si pozorně příbalovou informaci dříve, než začnete
přípravek používat.
Volně prodejný léčivý přípravek ke kožnímu podání,
není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Výhradní zastoupení a distribuce v ČR:
IBI International spol. s r.o.
Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1

www.ibi.cz

IBII-SEN-03-2019

ZÁVAŽNÁ FORMA AKNÉ

Krém (heparinum natricum, levomenolum)

inzerce

kyselina) patří do první nearomatické generace
retinoidů. V mechanismu účinku dominuje přímý
inhibiční vliv na mazovou žlázu a dozrávání sebocytů, dále dochází ke snížení keratinizace ve folikulech. Izotretinoin tak jako jediný působí na všechny
čtyři hlavní etiologické faktory akné. Hlavní indikací
k nasazení perorálního izotretinoinu jsou: závažné
formy akné, nedostatečná nebo neadekvátní odpověď na předchozí léčbu, zejména na dostatečně
dávkovanou léčbu perorálním antibiotikem, akné se
sklonem k jizvení a psychicky deprimující akné.(3, 4)
Léčba izotretinoinem může u závažných forem
akné aktivovat acne fulminans (výrazné zhoršení
lokálního nálezu), obzvláště když je léčba zahájena vysokými dávkami léku. Termín acne fulminans
byl zaveden v roce 1975 Plewigem a Kligmanem.
Později byla vyčleněna jednotka acne fulminans
sine fulminans pro případy AF bez systémových
projevů. Tato terminologie byla užívána po mnoho
let. V roce 2017 se sešla skupina 12 odborníků
ze zkušenostmi v diagnostice a léčbě závažných
forem akné s cílem vytvořit doporučené postupy,
které by obsahovaly novou klasifikaci, léčbu a prevenci AF a jejích variant. (5) Byly stanoveny čtyři základní varianty AF dle příčiny a klinických projevů.
Spektrum klasického AF bylo rozděleno na skupinu
s pouze kožními příznaky – acne fulminans without
systemic symptoms (AF-WOSS) a na formy se závažnými systémovými příznaky – acne fulminans
with systemic symptoms (AF-SS). Protože léčba
izotretinoinem může aktivovat AF u pacientů se
závažnou formou akné, obzvláště když je léčba
zahájena vysokými dávkami léku, byly vyčleněny
další dvě jednotky: isotretinoin-induced acne fulminans without systemic symptoms (IIAF-WOSS),
pokud nejsou přítomny systémové příznaky,
a isotretinoin-induced acne fulminans with systemic symptoms (IIAF-SS), pokud jsou přítomny
systémové příznaky. K prevenci IIAF u závažných
zánětlivých forem akné je vhodné v úvodu léčby
přidání perorálního kortikoidu v dávce 0,5–1,0 mg/
kg/den na 2–4 týdny současně s nízkou dávkou
perorálního izotretinoinu. Izotretinoin by potom měl

Obr. 2

být postupně dle tolerance navyšován po dobu
3–5 měsíců. U extrémně zánětlivých forem akné
je možné zahájit léčbu kortikoidem 14 dnů před
léčbou izotretinoinem. Velmi důležitá je celková

užitá dávka: 120–150 mg/kg na jednu kúru, vyšší
dávka je vhodná při postižení trupu. Optimální celkově užitá dávka s sebou přináší minimální riziko
exacerbace projevů akné po vysazení izotretinoinu.
Obr. 4

Obr. 1

Po 1 měsíci léčby

Obr. 3

Před zahájením léčby

44

Po 3,5 měsících léčby

Referátový výběr
z dermatovenerologie

2| 2019

Po 5 měsících léčby

NOVINKA od
Správně zvolená lékařská kosmetika je důležitým
doplňkem léčby akné. Čistící prostředky, promazávadla, krycí krémy, kamufláže i sunscreeny musí
být nedráždivé a nekomedogenní. Po zhojení aktivních forem akné je nezbytně nutná udržovací léčba
akné. Ta může být definována jako pravidelné používání vhodného léčebného prostředku k zamezení
recidivy akné. Nejlepší efekt má dlouhodobé lokálních užívání retinoidů. (6)

Mediket
Ictafoam

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

Popis případu
Pacientem byl patnáctiletý hoch. Dosud vážněji
nestonal, s ničím se neléčil. Léky neužíval, alergii
neudával. Dle rodinné anamnézy prodělali oba rodiče lehkou formu akné. Pacient měl akné již asi
čtyři roky. Dosud byl léčen pouze lokální léčbou
a dále před rokem perorálním antibiotikem pouze
po dobu 14 dnů. Do Akné poradny přišel na doporučení praktického lékaře pro děti a dorost.

Doporučení při úvodním vyšetření: Pacient i rodiče byli kompletně poučeni o stavu choroby (akné)
a zhoršujících faktorech. Byla doporučena vhodná
dermokosmetika. Vzhledem k velmi výraznému
nálezu a počínajícímu jizvení byla jednoznačně indikována léčba perorálním izotretinoinem. Pacient
i rodiče byli poučeni o léčbě, byly jim vydány letáky
k nastudování. Laboratorní odběry před nasazením
léku (jaterní testy a lipidy) byly kompletně v normě. V den nasazení perorálního izotretinoinu byli
pacient i rodiče opět poučeni o léčbě a podepsali
informovaný souhlas s terapií a poučení o opatřeních během léčby, pacientovi byla vydána kartička
o léčbě. Vzhledem k výrazné zánětlivé složce

ÚČINNÉ LÁTKY

• Ichthyol® Pale
• Dermosoft® Decalact

www.mediket.cz
inzerce

Objektivní nález při přijetí (obr. 1): na obličeji bylo
velmi výrazné postižení: komedony, papuly, papulopustuly, sinusy, noduly a splývající infiltráty ve velkém množství, ojedinělé počínající jizvy. Obličej byl
těžkým postižením deformován. Papuly až drobné
nodulky byly přítomny i po stranách krku a na šíji.
Kožní choroba velmi snižovala kvalitu života pacienta. Diagnóza: konglobátní akné na obličeji a krku.

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

Účinné řešení
problémů
při Tinea
Versicolor

Vitella
Versi

Gel pro kůži s Tinea
versicolor

ZÁVAŽNÁ FORMA AKNÉ

&

Mediket
Versi
Mycí gel pro kůži
s Tinea versicolor

www.mediket.cz • www.vitella.cz

Obr. 6

projevů byla terapie zahájena nižší dávkou léku (0,2
mg/kg/den) a byl přidán perorální kortikoid – Prednison – v dávce 20 mg denně. Po týdnu byl Prednison snížen na 15 mg denně a po 14 dnech na 10
mg denně. Dávka 10 mg denně byla ponechána po

dobu 6 týdnů, pak byl Prednison snížen na 5 mg
denně po dobu dvou měsíců a na 2,5 mg na jeden
měsíc. Prednison byl vysazen po pěti měsících.
Teprve v této době byl perorální izotretinoin navýšen na 0,3 mg/kg/den a na přání pacienta a rodičů
Obr. 8

Obr. 5

Po 10 měsících léčby

Obr. 7

Po 8 měsících léčby
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Po 16 měsících, při ukončení léčby

dále nenavyšován (obava z nežádoucích účinků).
Objektivní nález se postupně výrazně lepšil. Noduly
a splývající infiltráty se postupně minimalizovaly
až odhojovaly, déle přetrvávaly ještě komedony
a papuly (obr. 2–5). Po 10 měsících byl pacient
kompletně zhojen: na obličeji přetrvávalo jen lehké
zarůžovění, přítomny byly jen drobné jizvičky, ale
v menším počtu než před zahájením léčby (obr.
6). Lék byl ponechán ještě čtyři měsíce v dávce
0,2 mg/kg/den a následně dva měsíce 0,1 mg/kg/
den. Celková dávka izotretinoinu byla 129 mg/kg.
Objektivní nález při ukončení léčby perorálním
izotretinoinem: pacient byl kompletně zhojen: na
obličeji přetrvávalo jen lehké zarůžovění, přítomny
byly jen drobné jizvičky a nerovnosti pleti (obr. 8).
Vyšetření během léčby perorálním izotretinoinem
byla prováděna dle předpisů v intervalech jednoho
měsíce, jen v úvodu při léčbě vyššími dávkami kortikoidů po 14 dnech. Vždy byl kontrolován objektivní
nález a nežádoucí účinky včetně dotazu na náladu.
Krev k vyšetření hladin jaterních testů a lipidů byla
odebrána jeden měsíc po nasazení izotretinoinu,
dále 2x po čtyřech měsících a při ukončení terapie. Nežádoucí účinky léčby byly jen běžné – sušší
rty, lehká suchost kůže a nosní sliznice s minimální
epistaxí na počátku léčby a lehké pálení očí. Ty byly
kompenzovány promazáváním a aplikací umělých
slz. Laboratorní kontroly byly po celou dobu léčby v mezích normy. Po ukončení léčby perorálním
izotretinoinem začal pacient aplikovat adapalen
v krému v rámci udržovací léčby. Nález na obličeji
se nadále zlepšuje, jizvičky již téměř nejsou patrny.
Léčba a sledování v Akné poradně v Jihlavě pokračuje, pacient je nyní čtyři měsíce po ukončení
aktivní fáze léčby.
Diskuze
Pacient měl těžkou formu akné vyžadující jednoznačně léčbu perorálním izotretinoinem. Indikaci
k nasazení perorálního izotretinoinu náš pacient
splňoval. Před nasazením tohoto léku byla provedena všechna nutná vyšetření: podrobná anamnéza,
důkladné vyšetření pacienta a následně podrobné

ZÁVAŽNÁ FORMA AKNÉ

poučení o léčbě (vzhledem k věku i poučení rodičů)
a podpis informovaného souhlasu a poučení o léčbě. Protože léčba izotretinoinem může u závažných
forem akné aktivovat acne fulminans, byla terapie
zahájena nízkou dávkou izotretinoinu (0,2 mg/kg/
den) a přidán Prednison 20 mg denně. Prednison
byl postupně snižován a po pěti měsících vysazen,
dávka izotretinoinu byla naopak postupně navyšována, jen na závěr terapie opět snižována. Perorální
kortikoid byl doporučen v nižší dávce, ale po delší dobu, než je doporučováno. Naopak perorální
izotretinoin byl navýšen na maximum jen 0,3 mg/
kg/den a užíván po delší dobu. Jde o zvyklost našeho pracoviště pracovat spíše s nižšími dávkami
obou léků po delší dobu. Výše uvedená kombinace
léků se velmi osvědčila – nedošlo ke zhoršení nálezu po zahájení léčby perorálním izotretinoinem,
a tím ani k následnému jizvení a nežádoucí účinky terapie byly minimální. Pacient měl jen lehké
nežádoucí účinky (suchost kůže a rtů, pálení očí,
inzerce

suchost nosní sliznice s minimálním krvácením
z nosu). Celková užitá dávka byla lehce vyšší, než
je doporučeno při postižení obličeje – 129/mg/kg
pro úvodně závažný stav. Optimální celkově užitá
dávka s sebou přináší minimální riziko exacerbace
projevů akné po vysazení izotretinoinu. Po ukončení perorální léčby začal pacient aplikovat lokální

retinoid vzhledem k předpokládané trvalé tvorbě
mikrokomedonů. Nízký věk pacienta, mužské pohlaví a úvodní výrazné postižení jsou rizikovými
faktory relapsu onemocnění. Proto předpokládáme
aplikaci lokálního retinoidu na noc po dobu několika let s trvalými pravidelnými kontrolami v naší
Akné poradně. Zhojení kožního nálezu trvá.
Závěr

Akné patří k nejčastějším kožním chorobám. K její terapii je v současné dobře k dispozici celá řada přípravků, zahrnujících zejména léčbu lokální a celkovou. Nejtěžší
formy je nutno léčit perorálním izotretinoinem. Léčba izotretinoinem může u velmi
závažných forem akné aktivovat acne fulminans a následně jizvení, obzvláště když je
terapie zahájena vysokými dávkami tohoto léku. Cílem článku bylo na uvedené kazuistice ukázat možnost úspěšné léčby i velmi výrazného postižení kombinací perorálního izotretinoinu s perorálním
kortikoidem. Při dodržení
MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
všech zásad správné terapie
Akné poradna
pak většinou dojde ke komKožní oddělení Nemocnice v Jihlavě
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
pletnímu zhojení a zabrání
e-mail: nevoralovaz@nemji.cz
se výraznému jizvení.
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POZVÁNKA
Sekce akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti srdečně zve všechny lékaře
zajímající se o problematiku obličejových dermatóz
na 13. konferenci Akné a obličejové dermatózy,
která se bude konat 8.11.2019 v hotelu DUO v Praze. Srdečně zváni jsou i slovenští kolegové. Program konference je již připraven a doufáme, že pro Vás bude zajímavý. Bližší informace a přihlášení na www.teoconsulting.cz.
Za sekci: doc. MUDr. Jarmila Rulcová a MUDr. Zuzana Nevoralová
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NOVÝ

NORMADERM

PŮSOBENÍ NA
AKNÓZNÍ LÉZE
ZÁNĚTLIVÉ – RETENČNÍ

P é če s d vo j í m úči nke m pro
kore kc i ned o ko nal o st í pl e t i
se s k l o nem k akné

-42%

ZÁNĚTLIVÉ LÉZE

– REZIDUÁLNÍ – PÓRY

+

REGENERACE
NARUŠENÉ KOŽNÍ
BARIÉRY

PO 8 TÝDNECH:*

-37%

RETENČNÍ LÉZE

-62%

STOPY PO AKNÉ

ULTRALEHKÁ TEXTURA. DLOUHODOBÝ POCIT SVĚŽESTI. HYPOALERGENNÍ SLOŽENÍ.
*Klinická studie provedená na 50 ženách s mastnou pletí se sklonem k akné, včetně citlivé pleti. Aplikace dvakrát denně po dobu 8 týdnů.

VĚDOMOSTNÍ TEST
1

Atopie:

2

V diferenciální diagnostice kojenecké
formy atopického ekzému zvažujeme:

a) je dědičný sklon k rozvoji alergických
onemocnění s tvorbou IgE protilátek
po expozici různým antigenům
b) zahrnuje atopický ekzém a psoriázu
c) zahrnuje atopický ekzém, astma a alergickou
rinokonjunktivitidu
d) léčí se především aplikací lokálních
antihistaminik

a)
b)
c)
d)

3

4

a)
b)
c)
d)

erytém a intenzitu pruritu
lichenifikaci a poruchy spánku
kvalitu života pacientů s atopickým ekzémem
intenzitu erytému, infiltraci, exkoriace
a lichenifikaci a přibližné procentuální
postižení povrchu těla

Roztoky – indikace:

a) mezi roztoky určenými k obkladům není
rozdíl ve využití (indikaci)
b) každý z roztoků má jinou expoziční dobu
ponechání na ráně ve formě obkladu
c) všechny typy roztoků mohou být používány
na ráně po dobu více dnů k tzv. monoterapii
d) všechny roztoky slouží pouze jako obklady
na ránu

cena za nejrychlejší odpověď
MUDr. JANKŮ Jaromíra
Ústí nad Labem
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2 kredity ČLK

5

Hydrogely:

6

Vyberte správné tvrzení týkající
se keloidní jizvy:

7

Vyberte správné tvrzení týkající se
hypertrofické jizvy:

seboroickou dermatitidu
Nethertonův syndrom
Gorlinův syndrom
Schnitzlerův syndrom

EASI skóre hodnotí:

Pro úspěšné řešitele

a) slouží k rehydrataci rány v jakékoli fázi hojení
b) není možné aplikovat se všemi ostatními
materiály
c) je možné standardně aplikovat i nad základní
materiál
d) jsou určeny pouze na nekrózu
nebo na povleklou ránu

a) postihuje jen člověka
b) častěji se vyskytuje u fototypu I a II
c) je ohraničená na hranici původní rány
chirurgického výkonu
d) spontánně regreduje

a)
b)
c)
d)

spontánní regrese je možná
obvykle nepůsobí svým nositelům větší potíže
spontánně nikdy neregredují
klobáskovitý tvar přesahující původní ránu

8

Při onychomykóze vyvolané Scopulariopsis
brevicaulis se doporučuje:

9

Léčba novými lokálními preparáty
efinakonazolem a tavaborolem trvá:

10

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

systémová léčba flukonazolem
mechanický debridement nehtu a lokální léčba
systémová léčba griseofulvinem
lokální léčba terbinafinovým krémem

3–4 týdny
10–12 týdnů
24–26 týdnů
48–52 týdnů

Teoreticky předpokládaným mechanismem
účinku laserů u onychomykózy je:
a)
b)
c)
d)

selektivní fototermolýza
tvorba volných radikálů
vazodilatace a podpora lokální imunity
fotosenzibilizace

Správné odpovědi z čísla 1/2019

1 A,C,D
6B

2C
7C

3C
8C

4D
9B

5 B,C
10 D

Citlivá, reaktivní pleť, pleť
se sklonem k alergii

Výherci
vědomostního testu
z čísla 1/2019:

TOLERIANE ULTRA s Neurosensinem™

MUDr. DLABOLOVÁ Kateřina

Minimalistická formule péče
o pleť, která zklidňuje a pečuje
o citlivou, reaktivní pleť
a pleť se sklonem k alergii.

Praha 8

MUDr. NĚMCOVÁ Věra
Nové Město na Moravě

MUDr. SMELIKOVÁ Kateřina

NEUROSENSINTM

Praha 8

Ulevuje od neurogenního
zánětu

Vyberte jednu nebo více správných odpovědí a zapište je do tabulky. Tabulku zašlete
do 30.6.2019 prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na stránkách
časopisu www.referatovyvyber.cz,
nebo vložte do obálky a odešlete na adresu:

GLYCERIN & MÁSLO
Z KARITÉ
Chrání kožní bariéru
TERMÁLNÍ VODA
Z LA ROCHE-POSAY

Czechopress Agency, s.r.o.
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

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

Otázka

a

b

c

LA ROCHE-POSAY, URČENO PRO DERMATOLOGII.

d

Jméno

1
2

Korespondenční adresa

3
4
5
6
7
8
9

Telefon

E-mail

10

Vědomostní test
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PROBLEMATIKA
HYPERPLASTICKÝCH JIZEV
Litvik, R.

Kožní oddělení Fakultní nemocnice Ostrava

Souhrn: Porušením hojení rány vznikají hyperplastické jizvy. Článek poskytuje pohled na patogenezi tvorby jizvy a na různé typy jizev. Rozdíly mezi keloidními a hypertrofickými jizvami zahrnují odlišný
klinický vzhled a histologickou morfologii. V článku jsou popsány léčebné možnosti hyperplastických
jizev a preventivní opatření před jejich vznikem.
Klíčová slova: hyperplastická jizva – hypertrofická jizva – keloid – léčba
Summary: Aberrant wound healing results in hypertroplastic scarring. The article presents an overview
on the pathogenesis of a scar and of the different types of scars. Differences between keloids, hypertrophic scars include distinct scar appearance, histologic morphology. This article also describes the strategies available for hyperplastic scar treatment ad their prevention.
Key words: hyperplastic scar – hypertrophic scar – keloid – treatment

Keloidní jizvy jsou způsobeny nadměrným růstem
jizevnaté tkáně.
Úvod
Hyperplastické (hypertrofické a keloidní) jizvy
lze definovat jako odchylky od typického hojení ran. Anabolické a katabolické procesy v ráně
s fyziologickým hojením dosáhnou rovnováhy přibližně za 6–8 týdnů po původním poranění. V této
fázi hojení rány je pevnost jizvy přibližně 30–40%.
S vyzráváním jizvy v čase se pevnost jizvy v tahu
zvyšuje v důsledku postupného zesíťování kolagenních vláken příčnými vazbami. Pokud dojde
k poruše rovnováhy mezi anabolickou a katabolickou fází tvorby jizvy, vytváří se větší množství
kolagenu, které není degradováno, a jizva roste ve
všech směrech. Taková jizva se pak vyvyšuje nad
kožní povrch a zůstává více prokrvená. Nadměrné
množství fibrózní tkáně je označováno termínem
hypertrofická a keloidní jizva.(1, 8, 11, 22, 25)
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Přesný mechanismus vzniku hypertrofických
a keloidních jizev nebyl dosud objasněn. Nicméně zvýšená prevalence keloidních jizev u osob se
zvýšenou kožní pigmentací podporuje význam
genetické podstaty. Primární příčinou vzniku hypetrofické a keloidní jizvy jsou traumata kůže – jak
fyzikální (např. propíchnutí ušního lalůčku, chirurgický výkon), tak patologická (např. akné, plané
neštovice, popáleniny). Ke tvorbě hypertrofických
a keloidních jizev může přispět také přítomnost
cizích látek, infekce, hematomu nebo zvýšeného
napětí kůže v místě sutury rány. V literatuře byly
popsány případy i spontánního vzniku keloidních
jizev.(2, 11, 22, 25)
Keloidními jizvami je postižen pouze člověk, nejvyšší incidence keloidních jizev je u osob ve věku

od 10 do 30 let, postižena bývají obě pohlaví stejně. Keloidní jizvy jsou častější u etnika s vyšším
fototypem, jedinci bílé rasy bývají postiženi méně
často.(11, 22, 25)
Klinický nález, diagnostika
a diferenciální diagnostika
Keloidní jizvy jsou způsobeny nadměrným růstem jizevnaté tkáně, obvykle v oblastech předchozího traumatu. Takové jizvy se šíří do okolí oblasti
poškození a vyčnívají nad úroveň okolní kůže.
Přesahují tedy hranice původní rány (chirurgického výkonu), obvykle spontánně neregredují a po
opakovaném vyříznutí mají tendenci recidivovat.
Hypertrofické jizvy jsou charakterizovány jako
klobáskovité, vyvýšené fibrózní léze, které obvykle
neexpandují za hranice původního zranění a mohou spontánně během 12–24 měsíců regredovat,
i když regrese nemusí být kompletní. Hypertrofické
a keloidní jizvy obvykle nepůsobí, kromě kosmetického diskomfortu, svým nositelům větší potíže.
Vzácně pacienti popisují pocit bolestivosti, svědění
či pálení. Je všeobecně známo, že jizvy ovlivňují
kvalitu života pacientů ve fyzické a psychické rovině. Fyzické utrpení se často vyskytuje u jizev, které negativně ovlivňují mobilitu pacientů, jedná se
o jizvy v blízkosti kloubů. Jizvy jsou také významně spojeny s poruchami sebevědomí, s úzkostmi
a depresemi (tzv. jizvy na duši).(22)
V diferenciální diagnostice je nutno odlišit především dermatofibrom (tuhá, polokulovitá papule
barvy kůže nebo nahnědlá) a dermatofibrosarkom
(projev napodobující keloidní jizvu, za kterou bývá
často zaměněn). V obou případech pomůže histologické vyšetření odlišit tyto nosologické jednotky.
Diagnóza je obvykle založena na klinickém nálezu. Tíži klinického stavu jizvy lze skórovat podle
nejrůznějších klasifikací jizev, v praxi se nejčastěji
používá klasifikace z Vancouveru. V nejistých případech může potvrdit diagnózu biopsie.

PROBLEMATIKA HYPERPLASTICKÝCH JIZEV

Léčba
K výběru vhodné terapie musíme zvážit charakter, lokalizaci, velikost a hloubku jizvy, věk pacienta
a eventuální odpovědi na předchozí léčbu. Léčba
hypertrofických a keloidních jizev zahrnuje pestrou
paletu léčebných možností. Významnou součástí
terapie hypertrofických a keloidních jizev je prevence. Je nezbytné pečlivě indikovat kosmetické
chirurgické zákroky u pacientů se sklonem k těmto
druhům jizev. Sutura rány by měla vykazovat co
nejmenší napětí, řezy by neměly překročit kloubní
prostory. Všechny zákroky by měly být realizovány
ve směru štěpitelnosti kůže.
Léčba okluzivními silikonovými tlakovými fóliemi 24 hodin denně po dobu až 12 měsíců vedla
k výraznému zlepšení vzhledu jizev u 34 % pacientů, k mírnému zlepšení u 37,5 % pacientů, u 28 %
pacientů bylo zlepšení nepatrné nebo nebylo prokázáno žádné zlepšení.(4, 12, 14, 22)
Pacienti léčení semipermeabilními, semiokluzivními silikonovými obvazy ve formě gelu po dobu
8 týdnů zaznamenali až v 85 % případů oplošťování jizev. Přesný mechanismus účinku silikonového
gelu není znám, předpokládá se ovlivnění transepidermálních ztrát vody. Studií se silikonem existuje
celá řada, jednoznačný benefit u hyperplastických
jizev je nadále hodnocen rozporuplně.(4, 12, 14, 20)
Gel s obsahem extraktu cibule, heparinu
a alantoinu je v léčbě hyperplastických jizev používán již více než 30 let. Klinickými studiemi je
prokázán komplexní antiproliferativní účinek na fibroblasty s příznivým ovlivněním syntézy kolagenu
a extracelulární dermální matrix. Klinickými studiemi bylo prokázáno statisticky významné snížení
tloušťky jizvy ve skupině léčené tímto gelem proti
placebu (vehikulum), a to ve 3., 10. a 17. týdnu terapie. Beuth prokázal, že aplikace gelu s obsahem
extraktu cibule, heparinu a alantoinu je účinnější ve
snížení tvorby hypertrofické jizvy, než lokálně použité kortikosteroidy.(3, 6, 7, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 28, 29)
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Kompresní terapie má vliv na ztenčování kůže
a snížení soudržnosti kolagenových vláken, které
bylo u hypertrofických jizev ošetřených tlakem
opakovaně prokázáno elektronovým mikroskopem. Kompresivní léčba spočívá v bodové kompresi jizvy v kombinaci s elastickými adhezivními
obvazy ze spandexu nebo elastanu.

Dále lze v léčbě hypertrofických a keloidních jizev experimentálně využít imiquimod, takrolimus,
intralezionálně palikovaný verapamil, bleomycin či
5-fluorouracil, lidský rekombinantní TGF-β3 (avotermin) a lidský rekombinantní IL-10. Všechny tyto
lokálně podané látky v experimentu snižují následné jizvení po chirurgických výkonech.(5, 10, 26)

Intralezionálně podávané kortikosteroidy
ovlivňují nadměrné jizvení snížením syntézy
kolagenu, změnou v syntéze glykosaminoglykanů a sníženou produkcí prozánětlivých mediátorů fibroblastů při hojení jizvou. Nejčastěji
používaným kortikosteroidem je triamcinolon
acetonid (TCA) v koncentraci 10–40 mg/ml
podávaný intralezionálně ve 4–6týdenních intervalech.(2, 27)

Použití radioterapie v léčbě keloidů zůstává nadále kontroverzní, ačkoliv mnohé studie prokázaly
účinnost této modality léčby se snížením počtu recidiv keloidních jizev.(2, 13)

Lokálně aplikované deriváty retinové kyseliny
snižují syntézu tonofilament a keratohyalinu, zvyšují produkci glykosaminoglykanů, zvyšují růst
epidermálních buněk, inhibují syntézu DNA a ovlivňují metabolismus kolagenu. In vivo vede aplikace 0,05% kyseliny retinové ke zmenšení rozsahu
hypertrofické jizvy u 50–100 % léčených pacientů
a ke zmenšení rozsahu keloidní jizvy u méně než
20 % léčených pacientů.(17, 24)

Kryochirurgická média (tekutý dusík) ovlivňují mikrovaskularizaci jizvy a způsobují poškození
buněk cestou tvorby intracelulárních krystalů, které navodí tkáňovou anoxii. Obecně se k dosažení
požadovaného efektu užívá jeden až tři mrazící-rozehřívací cykly, z nichž každý trvá 10–30 sekund.
Léčbu je nutné opakovat každých 20–30 dní.
V monoterapii vede kryodestrukce k úplnému odstranění keloidní jizvy u 51–74 % pacientů (sledování 30 měsíců od zhojení).(2, 27)
Vzhled jizvy lze také úspěšně korigovat laserovými výkony (ablativní a cévní lasery), fotodynamickou
terapií (PDT) a intenzivním pulzním světlem (IPL).(9)
Závěr

Hypertrofické a keloidní jizvy představují typy abnormálních jizev s nadprodukcí kolagenu (hyperplastické jizvy), které činí postiženým významné kosmetické i psychické
obtíže. V praxi se ke korekci vzhledu jizvy používají nejrůznější metody. Nejedná se
o léčebné metody v pravém slova smyslu, neboť jizva nikdy nevymizí. Léčebnými modalitami se snažíme o co nejlepší kosmetický vzhled stávající abnormální jizvy. V přehledu byly popsány metody, jejichž výběr závisí na zkušenostech ošetřujícího personálu
a charakteru, lokalizaci a velikosti jizvy,
věku pacienta a eventuální odpovědi na
MUDr. Radek Litvik
předchozí léčbu. Jsou zmíněna prevenKožní oddělení FN Ostrava
tivní opatření fyziologického operování,
17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava-Poruba
která minimalizují výskyt hypertrofických
Radek.Litvik@seznam.cz
a keloidních jizev.
Literatura u autora a ve vydavatelství.
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NOVINKY V PÉČI O PACIENTY

S MALIGNÍM MELANOMEM
Arenbergerová, M.

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV Praha

V posledním roce se situace kolem managementu maligního melanomu výrazně změnila. Nejzásadnější změny se týkají vyšetření sentinelové
uzliny (SLN), které je doporučováno již u tloušťky
melanomů od 0,8 mm s přihlédnutím k věku pacienta a přitěžujícím faktorům jako je ulcerace, regrese apod. Disekce uzlin se standardně provádí
pouze při přítomnosti makrometastázy ve spádových lymfatických uzlinách.
Změnil se i přístup k adjuvantní terapii u rizikových
pacientů. Ve světě se stává běžnou praxí, že lidé jsou
při vyšším riziku metastazování léčeni buď anti-PD1
imunoterapií nebo BRAF/MEK inhibitory podle genetického vyšetření tumoru. U nás tyto molekuly zatím
nemají v této indikaci úhradu, je třeba žádat zdravotní
pojišťovnu individuálně přes tzv. paragraf 16.
A co interferon, patří ještě ke standardním léčebným postupům? Vzhledem k tomu, že výše uvedené
molekuly dokáží na rozdíl od interferonu pacientům
prodloužit celkové přežití, je jeho používání považováno spíše za obsoletní. Jeho význam lze ještě podle
metaanalýz zvážit u pacientů ve stadiu
IIB a IIC při přítomnosti ulcerace tumoru (pT3b, pT4b, N0, M0). Samozřejmě, že rozléčené pacienty interferonem není vhodné ani ve světle těchto
informací z léčby vysazovat.

Pozvánka

Nové nasazení pacientů na adjuvantní terapii
interferonem je třeba pečlivě zvážit také ze dvou
logistických důvodů:
1. preparát INTRON A je dostupný pouze v injekční lahvičce 25 MIU, kde se pacientovi musí
předepsat injekční stříkačky a jehly zvlášť, protože si musí sám natahovat z lahvičky potřebné
množství, takže ho musíme informovat o správném dávkování s přepočtem pomocí převodní
tabulky.
2. společnost Roche na základě dopisu předsedovi
ČDS ČLS JEP globálně ukončuje výrobu léčivého
přípravku Roferon A a distribuci na našem trhu.
Dodávky Roferonu A 6 MIU a Roferonu A 9 MIU
bude firma schopna pokrýt v ČR ještě přibližně do
dubna 2020.
Více informací k této problematice se dozvíte na
15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci, v sekci Dermatoonkologie,
8.6.2019 mezi 11.00–12.30 hodinou.
Doc. MUDr. Monika Arenbergerová, Ph.D.
Dermatovenedrologická klinika
3. LF UK a FNKV v Praze
Šrobárova 50/1150, 100 34 Praha 10
arenbergerova@email.cz

Sympozium JAK LÉČÍM JÁ se uskuteční dne 19.10.2019 v Hotelu Clarion v Ústí nad Labem, od
8.00 do 15.30 hodin. Akce je určena nejen dermatologům, ale také praktickým lékařům a pediatrům.
Podrobné informace u paní Malé, ved. BOS tel.: 725 809 870.
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Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: předplněná injekční stříkačka obsahuje
brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: injekční roztok v předplněné injekční
stříkačce. Indikace: léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkování:
Doporučená dávka je 210 mg ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. Kontraindikace:
hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce
např. aktivní tuberkulóza. Zvláštní upozornění: byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina
pacientů, u kterých se objevilo sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Přípravek může zvyšovat
riziko infekcí, jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba postupovat
opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením
léčby přípravkem. Interakce: současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: ženy ve fertilním věku musí
během léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám
jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: chřipka,
dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, artralgie, únava. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C).
Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou.
Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel
rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001. Způsob výdeje
a hrazení: výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu:
09/2017. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Kyntheum® (brodalumab) Summary of Product Characteristics, July 2017. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe
psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med
2015;373:1318 –28.

LEO Pharma s.r.o., Hanusova 18/1411, 140 00 Praha 4
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Zkrácená informace o léčivém přípravku

