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Imunoterapie, která dává šanci více pacientům 
s těmito onemocněními:

pokročilý maligní melanom – v monoterapii včetně 
adjuvantní léčby nebo jako součást kombinované léčby1,2,3,4

pokročilý/metastazující NSCLC
– po předchozí chemoterapii4,5,6

pokročilý renální karcinom – v monoterapii 
nebo jako součást kombinované léčby4,7,8

recidivující/rezistentní Hodgkinův lymfom
– po přechozí léčbě (ASCT a brentuximab vedotin)4,9

rekurentní/metastazující SCCHN – progredující při 
nebo po léčbě platinovými deriváty4,10

pokročilý/metastazující uroteliální karcinom
– po selhání léčby platinovými deriváty4,11,12

1,2,3,4

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci 
s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo 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*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 
2 týdny (všechny indikace), nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom). Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí 
(30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 
3 týdny (240 mg), resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 
4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny, nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg), resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 
4 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Způsob podání:
Pouze jako i.v. infuze. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. 
Pacienti mají být průběžně sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat 
postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících  imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG 
≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová 
imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP) 
nebo jiných enzymů metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných 
imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich podávání na počátku, před zahájením léčby vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. 
Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se 
nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, 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. Balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v 10ml injekční lahvičce 
s uzávěrem a tmavě modrým, resp. šedým odtrhovacím víčkem; 24 ml koncentrátu ve 24ml injekční lahvičce s uzávěrem a červeným odtrhovacím víčkem. Velikost balení: 1 injekční lahvička. Držitel 
rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-003.  Datum první registrace: 19. 6. 2015. Datum poslední revize textu: duben 2020. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, 
pokročilý renální karcinom v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace o tomto 
přípravku jsou dostupné na adrese zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz.  Před předepsáním se seznamte 
s úplnou informací o přípravku.
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku. 
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Právě si přehrávám přednášky z Virtuálního dermatologického update  
z 25.6.2020. Jsou už od 3. července jednotlivě přístupné na www.derma- 
update.cz. Jako moderátor a jeden z přednášejících jsem celou téměř sedmi- 
hodinovou odbornou akci viděl jen zevnitř, v podstatě pohledem do kamer 
a do spalující záře reflektorů. Nepřeháním. Venku se teplota sunula ke třicít-
ce a v neklimatizované hale mohlo být výrazně přes ni. Tmavé sako, utažená 
kravata, dlouhé kalhoty a černé polobotky také teplotu snížit nedovedou. 
Pocitově taková biosauna. 

Proč si tedy ještě jednou oživovat vzpomínky na virtuální tropy v našem hlavním městě? Už v průběhu 
živého vysílání i po něm mi totiž chodily esemesky, že se program líbí, takže jsem to chtěl také zkontrolo-
vat z pohledu diváka. Komu z celkových 418 online účastníků něco uniklo, může si cokoliv odvysílaného 
přehrát ze záznamu. Hledá se to na webové stránce velmi snadno pod tlačítkem VIDEOZÁZNAM a podle 
jména přednášejícího. Myslím, že jako ohraná gramofonová deska skončí bezesporu polední kulatý stůl 
s pěti tématy k malignímu melanomu a určitě nebude sám, protože mi už během vysílání chodily dotazy, 
jestli se to dá někde i po skončení přenosu sehnat. Takže ano, videa jsou snadno dostupná. 

Někdo klepe. Aha, sestřička. S měkkým ukrajinským přízvukem mi sděluje, že už má naředěné „ápďji-
vo,“ tedy rozuměj Opdivo. A pro koho? Jasně, pan Štístko už vykukuje za jejím pravým ramenem. „Jdeme 
píchat,“ naučila se od svých kolegyň během nástupní praxe. Štístko na štíhlou blonďatou Ukrajinku přitom 
potutelně mrknul, ale bylo stejně jasné, že se bude jen zavádět jehla do portu.

Opdivo už tedy kape, pan Štístko s metastazujícím melanomem je stále v kompletní remisi. „Jak se 
máte, Virtuální Update jste přežil, tak zase příště ten únorový,“ říká zkušeně. „Ale kdepak,“ odpovídám mu 
při úpravě dávkovače. Hned, jak se vrátím z krátké dovolené, začínáme připravovat seminář ke stému (tedy 
vlastně už ke 101.) výročí založení časopisu Česko-Slovenská dermatologie. První termín byl už vloni na 
podzim, ale tehdy se nám nepodařilo s pražským magistrátem zajistit důstojné prostory. Potvrzený termín 
byl v době jarní koronavirové krize, ale v té době se mohlo pohromadě sejít je deset osob, takže bychom 
vlastně vpustili jen polovinu přednášejících a jinak nikoho. Trochu nepraktické. Konečně potvrzený termín 
ve čtvrtek 24. září 2020 vypadá už neotřesitelně. Rezidence pražského primátora na Mariánském náměstí 
nad prostorami Městské knihovny se na nás těší, druhá vlna COVID-19 bude po drobných prázdninových 
vlnkách podstatně později, takže dermatovenerologům z obou našich republik konečně nic nebrání vyrazit 
do Prahy a společně odborně oslavit jedno z významných výročí naší dermatovenerologické existence. 
Program bude zajímavý, poučný i vtipný. O to se zaslouží známí a oblíbení přednášející, kteří budou sekun-
dováni doktorskými glosátory. A samozřejmě se o to zasloužíte i vy. Také se už těšíte?

Ještě před tím si ale užijeme Stan proti melanomu. Na Václaváku bude 14. a 15.9., v Brně na Mo-
ravském náměstí 21.9. a hned další den 22.9. v Shopping Park Avion v Ostravě. Květnový termín nebyl 
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prakticky realizovatelný. Předepsané rozestupy by například na pražském Václavském náměstí natáhly 
frontu bezpečně kolem celého náměstí, což by mohlo způsobit dopravní problémy. V Brně neznám tak 
dobře místopis, ale had, který by se od Stanu táhl, by také mohl čekající spolehlivě rozptýlit po okolních 
ulicích. V Ostravě měl navíc Shopping Park zavřeno, takže každý, kdo by měl chuť se postavit do fronty, 
by čekal naprázdno.

Na podzim se sejdou „staří“ i mladí. Youngderm proběhne v Poděbradech také brzo, ještě před dru-
hou koronavirovkou, konkrétně 12. září v Poděbradech. Čeká na nás ale také Kunín, navíc už 4.9. SAD 
má své Pardubice obsazené v pátek 9.10. a rychlý přesun do Ústí nad Labem, kde hned v sobotu ráno 
pokračujeme s jednou z nejstarších českých konferencí. Paní prim. Duchková se na nás po cestě ze 
středovýchodu na sever republiky těší. Doufejme, i když to nikomu nepřejeme, že už v té době bude na 
Kypru zase koronavirová karanténa, protože tam hned následující sobotu pořádá bruselská UEMS výroční 
podzimní Council Meeting. Je to totiž stále lepší, když to postihne Limassol než český zámek v Blatné, 
kde pořádá ČLS JEP, z.s., ve stejný den výroční seminář k JEP, tedy Janovi Evangelistovi Purkyněmu.  
I tam máme své želízko v ohni a ani dnes, po bohatých elektronických zkušenostech, se nedají všechny 
přednášky prezentovat jen virtuálně.

Dokapalo? Opdivo dokapalo? OK. Tak jen stručně. Do Vánoc toho bude ještě hodně. Vůbec jsem se 
ještě nezmínil o 23. Euroderm Excellence, který pořádám 10. až 13.11.2020 v Římě, obrazně řečeno 
v jedné z kolébek letošní koronavirové pandemie v Evropě. Snad si dají po všech těch svých zkušenos-
tech Italové více pozor a budou nosit ústenky už od léta, aby bylo pro nás v listopadu v Římě bezpečno. 
Zatím to vypadá, že akce bude hybridní – my přednášející a větší část účastníků bude v Římě a ostatní, 
kterých bude letos výrazně víc než v minulých letech, budou vše sledovat formou našeho Virtuálního 
dermatologického updatu z pohodlí domova. To Evropská asociace dermatoonkologie na to šla od lesa  
a obdobně jako Evropská akademie ve Vídni převedla svůj litevský kongres do virtuální podoby.

„Škoda, že se to Opdivo také nedá aplikovat virtuálně,“ povzdechl si pan Štístko, když jsem mu vyta-
hoval jehlu z portu. Tak zase příště.

Prof. MUDr. Petr Arenberger,DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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* Zdroj: Průzkum trhu s dermokosmetikou provedený společností IQVIA
a dalšími partnery (Ipsos, TNS), v období září 2017 – srpen 2018,
mezi dermatology v 62 zemích.
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ANTHELIOS
BEZPEČNÁ A VYSOKÁ
SLUNEČNÍ UVA/UVB OCHRANA 
PRO CITLIVOU POKOŽKU



LÉČBA CHRONICKÉ LOŽISKOVÉ 
PSORIÁZY SECUKINUMABEM  
U PACIENTKY S KOMORBIDITAMI 
Janatová, H.   kožní oddělení nemocnice české budějovice

SOUHRN: Autorka popisuje  případ 64leté pacientky s chronickou ložiskovou psoriázou a psoria-
tickou artritidou. Vzhledem k rozsahu psoriázy a  psoriatické artritidě byla zahájena celková léčba 
secukinumabem. Po třech měsících léčby pacientka dosáhla kompletního zhojení psoriázy a došlo  
k ústupu bolestí kloubů. Klinický případ dokumentuje rychlý nástup účinku léčby secukinumabem bez 
vedlejších nežádoucích účinků.

KLÍČOVÁ SLOVA: psoriáza – komorbidity –  secukinumab 

SummAry: The case of  a 64years old  patient with  chronic plaque psoriasis  and psoriatic artritis is 
reported.   Due to the extent of psoriasis and psoriatic arthritis treatment with secukinumab was initiated. 
After three months of treatment the patient got  completely cured of the psoriasic lesion and the joint ache 
has relieved. This clinical case documents the rapid therapeutic effect of secukinumab treatment without 
any side effects

Key wOrdS: psoriasis – comorbidity – secukinumab

ÚVOd
Psoriáza je komplexní, chronické, imunitně zpro-
středkované zánětlivé onemocnění. Psoriatická 
artritida a metabolický syndrom jsou běžné ko-
morbidity u pacientů se psoriázou; jejich frekvence 
představuje širokou variabilitu v závislosti na pozo-
rovaných skupinách populace. V nedávné publikaci 
Souza et al. autoři uvedli, že u pacientů s psoriázou 
byla prevalence metabolického syndromu 50 %  
a prevalence psoriatické artritidy 41,8 %. Dyslipi-
démie byla nejčastější sekundární komorbiditou, 
následovala hypertenze, obezita a diabetes melli-
tus 2. typu. Mezi psoriatickými pacienty s těmito 
komorbiditami je pozorována snížená kvalita života 
(HRQoL), což zdůrazňuje důležitost včasné dia-
gnózy komorbidit a komplexního přístupu k léčbě 
psoriázy.(1)

Popis případu 
64 letá pacientka trpí psoriázou od 33 let věku. Po-
sledních 10 let lupenka nebyla zhojena.  Jednalo se 
o mapovitá ložiska psoriázy na předloktích, pažích, 
kolenou a bércích, numulární a guttátní ložiska na 
trupu s výrazným erytémem, stření infiltrací a šu-
pením a o psoriatické postižení nehtů. Subjektiv-
ně pacientka popisovala výrazné svědění ložisek, 
které bylo obtěžující v běžných denních aktivitách 
a bylo důvodem chronické nespavosti. Posledních 
pět let byl rozsah lupenky generalizovaný. Ambu-
lantně se pacientka léčila mnoho let ve spádové 
kožní ambulanci, odkud byla odeslána do centra 
biologické léčby na našem oddělení.

Anamnéza: Rodinná anamnéza je negativní. V osobní 
anamnéze jsou občasné bolesti kloubů, především 
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kolenních a ramenních. V osobní anamnéze paci-
entky je diabetes mellitus na perorální antidiabetic-
ké léčbě trvající posledních dvacet let, hypertenzní 
nemoc na farmakoterapii trvající posledních dvacet 
let, nadváha (BMI 32,6  obezita I. st.), dyslipidémie. 
Chronicky užívá léky indapamid, ramipril, glime-
pirid, metformin, lerkanidipin. Pacientka prodělala 
cholecystectomii před 10 lety a panhysterectomii 
před osmi lety pro myomatózu dělohy. Onkologické 
onemocnění se v anamnéze nevyskytlo. Pacientka 
nekouří a nikdy nekouřila, pije alkohol v dávce 1 jed-
notka týdně. Od roku 2016 je ve starobním důcho-
du, povoláním byla kuchařka.

Předchozí léčba: lokálně byla pacientka léčena kor-
tikoidními preparáty, keratolytiky, deriváty vitaminu 
D3, dehtovými preparáty. První celková léčbá byla 
zahájena v dubnu 2017 methotrexátem v dávce 
15 mg 1x  týdně; zpočátku nastala regrese psori-
ázy, ale postupně došlo k elevaci jaterních testů  
a snížení léčebného efektu methotrexátu. V červnu 
2018 byl methotrexát vysazen z důvodu neúčinnosti 
léčby,  PASI a BSA nebylo zlepšeno o více než 50 
%. Následně došlo k progresi postižení na nehtech. 
Od prosince 2018 byla zahájena léčba acitretinem 
v dávce 50 mg denně. Při této léčbě došlo k mírně 
elevaci jaterních testů, ale v léčbě bylo pokračováno; 
od března 2018 se objevila palčivost očí, opakovaná 
epistaxe, krvácení dásní, vulvitis. Pro špatnou tole-
ranci léku musela být dávka acitretinu snížena na 
dávku 25 mg denně a pro následnou cefaleu musel 
být tento lék nakonec vysazen. Navíc nedošlo ke 
zlepšení PASI o více než 50 %, a tak byla v květnu 
2019 léčba acitretinem ukončena.

Pacientka splnila kritéria zahájení biologické léčby, 
při léčbě retinoidy a methotrexátem nedošlo ke 
zlepšení PASI a BSA o více než 50 %. V době za-
hájení biologické léčby,  po ukončení léčby acitreti-
nem, byla hodnota PASI 12, BSA 15 %,  DLQI 26.

Vyšetření: před zahájením biologické léčby byla pro-
vedena základní vyšetření krve a moči. V biochemii 
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5klinický obraz před zahájením biologické léčby

krve glykémie 8,7, hypercholesterolémie 5,9. Séro-
logické vyšetření hepatitid, CMV, EBV, HIV je nega-
tivní, TPHA, RRR negativní. Rentgenové vyšetření 
hrudníku bylo v normě, vyšetření quantiferonu nega-
tivní, ANA negativní, ENA negativní,  vyšetření moči 
a sedimentu v normě, kultivační vyšetření moči ne-
gativní.

Biologická léčba: Vzhledem k rozsahu psoriázy, 
nadváze pacientky, psoriatické polyartritidě a ko-
morbiditám byla zvolena léčba secukinumabem 
150 mg 2 inj 1x týdně první měsíc, dále 2 inj 1x 
měsíčně. Po třech měsících léčby byla pacientka 
zcela zhojena a ustoupily bolesti kloubů. 

diskuze
Bylo pozorováno, že použití systémových antipso-
riatických léků má slabší efekt a vyšší výskyt nežá-
doucích účinků u obézních osob ve srovnání s pa-
cienty s normální tělesnou hmotností. Kromě toho 
methotrexát představuje u diabetiků a obézních 

pacientů vyšší riziko NAFDL a jaterní fibrózy.(2) U naší 
pacientky byla pozorována časná elevace jaterních 
testů po methotrexátu, přestože v anamnéze není 
významný abúzus alkoholu ani prodělané jaterní 
onemocnění. Obézní pacienti vyžadují vyšší dávky 
acitretinu a cyklosporinu, což vede ke zvýšenému 
riziku nežádoucích účinků. U pacientky v kazuistice 
je netolerance acitretinu popsána. Několik studií 
dále ukázalo, že terapeutická odpověď na anti-TNFα 
je lepší u pacientů s normální BMI oproti pacientům 
s vyšší BMI a že snížení tělesné hmotnosti vede  
k lepší reakci.(3)

Sekukinumab je plně humánní monoklonální pro-
tilátka, která se selektivně váže a neutralizuje IL-
-17A, cytokin, který je klíčový v patogenezi pso-
riatické nemoci. Schválen je pro použití u pacientů 
s psoriázou, PsA i ankylozující spondylitidou. Pří-
mé cílení na IL-17A nabízí rychlou dlouhotrvající  
a komplexní léčbu psoriatického onemocnění.(4)  

Secukinumab je vysoce účinná léčba bez ohledu 
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Z klinického případu je patrný rychlý léčebný efekt secukinumabu při léčbě chronic-
ké ložiskové psoriázy. Po třech měsících byla pacientka zcela zhojena a PASI 100  
přetrvává i při kontrole po šesti měsících. Ustoupily bolesti kloubů, došlo k vý-
raznému zlepšení kvality života, ustoupilo svědění, zlepšil se spánek, celkově se  
cítí mnohem lépe. Z toho dů-
vodu tuto zkušenost s tímto 
preparátem hodnotím jako 
velmi pozitivní.

mudr. Hana janatová
Kožní oddělení Nemocnice České Budějovice a.s.
B. Němcové 54, 370 01 České Budějovice 
janatova@nemcb.cz
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na tělesnou hmotnost. Ve sdružené analýze studií 
III. fáze, ERASURE a FIXTURE byly odpovědi na 
léčbu analyzovány dle tělesné hmotnosti. Ve všech 

podskupinách (42–69,9 kg, 70–82 kg, 82,1–97 kg 
a 97,1–219,1 kg) byly dosaženy významné a dlou-
hodobé odpovědi PASI 75 a PASI 90.(5) 
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lieku) býva popisovaný u 1,6–2 % pacientov uží-
vajúcich NSAID.(1)

V roku 1977 a 1981 Rawlins a Thompson navrhli 
klasifikáciu NÚL na typ A a typ B, ktorá sa postupne 

HYPERSENZITÍVNE REAKCIE VYVOLANÉ  
NESTEROIDOVÝMI ANTIREUMATIKMI
nemšovská, J.   dermatovenerologická klinika lF uk a unb, bratislava

SÚHRN: Nesteroidové antireumatiká (NSAIDs; Nonsteroidal anti-inflammatory drugs) sú najčastejšou 
príčinou vzniku liekových hypersenzitívnych reakcií. Hypersenzitívne reakcie vyvolané NSAIDs delíme 
podľa účasti imunitných mechanizmov na častejšie sa vyskytujúce reakcie nealergické, označované aj 
ako reakcie so skríženou reaktivitou: NERD (NSAID-exacerbated respiratory disease), NECD (NSAID-
exacerbated cutaneous disease), NIUA (NSAID-induced urticaria/angioedema) a oveľa zriedkavejšie 
alergické reakcie: SNIUAA (single NSAID-induced urticaria/angioedema or anaphylaxis), SNIDR 
(single NSAID-induced delayed reaction). Diagnostika hypersenzitívnych reakcií vyvolaných NSAID 
začína podrobnou anamnézou. Klasické alergické testovanie, založené na kožných a in vitro testoch, 
sa odporúča len v prípadoch alergického typu reakcií. Pri oboch typoch reakcií je najpriekaznejším 
vyšetrením provokačný test. Základom liečby je trvalé vylúčenie príčinného NSAID z medikácie  
a v prípade potreby, jeho náhrada za liek skrížene nereagujúci. Desenzibilizácia predstavuje liečebnú 
modalitu v situáciách, kedy nie je k dispozícii alternatívna liečba.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: Liekové hypersenzitívne reakcie – nesteroidové antireumatiká – diagnostika – 
manažment 

SummAry: Nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) hypersensitivity reactions are one of the most 
common drug hypersensitivity reactions (DHRs). The reactions are divided into far more frequent cross-
-reactive, non-immunological DHRs: NERD (NSAID-exacerbated respiratory disease), NECD (NSAID-exa-
cerbated cutaneous disease), NIUA (NSAID-induced urticaria/angioedema) and the more rarely occurring 
true drug allergic reactions: SNIUAA (single NSAID-induced urticaria/angioedema or anaphylaxis), SNI-
DR (single NSAID-induced delayed reaction). Diagnosis of NSAID hypersensitivity reactions begins with  
a detailed clinical history. Classic diagnostic allergy testing using skin tests and in vitro tests is only useful 
in the rare allergic reactions. In general, the diagnosis can only be confirmed by drug provocation testing. 
Treatment is based on permanent avoidance of the culprit NSAID and changing for a non-cross-reacting 
drug for future therapy. Drug desensitization is a treatment option in situations where there is no alternative 
drug. 

Key wOrdS: Drug hypersensitivity reaction – nonsteroidal anti-inflammatory drug – diagnosis – 
management  

ÚVOd
Medzi lieky, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za 
vznik nežiaducich účinkov patria nesteroidové 
antireumatiká (NSAIDs; Nonsteroidal anti-inflam-
matory drugs). Výskyt NÚL (nežiaduceho účinku 
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HYGIENICKÝ GEL
NA RUCE

s antibakteriální 
přísadou

  obsah alkoholu 70%
  Panthenol a Aloe vera 

    pro rychlejší regeneraci
  příjemná svěží vůně

Hygienický gel na ruce s antibakteriální přísadou a aloe vera.  Použití: Dostatečné množství 
gelu rozetřete v rukou bez vody a mýdla. Ingredients/Složení: Alcohol Denat., Aqua, Glycerin, 
Panthenol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Carbomer, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, 
Parfum, Citric Acid, Triethanolamine, Limonene. Obsah: 250 ml. 
Držitel patentu a ochranné známky: Pearsceuticals AG, Hostattweg 2, Hergiswil, NW, Switzerland
Výrobce/Distributor v ČR: NextForce a.s., Fibichova 41, 
537 01 Chrudim 4, Česká republika

rozšírila o NÚL typu C, D a E.(2) V prípade NÚL 
vyvolaných NSAIDs až 80 % tvorí A-typ reakcií.  
S B-typom reakcií sa stretávame v 20 % prípadov.(1) 

NÚL A-typu (augmented) vznikajú farmakologic-
kou aktivitou lieku. Sú dávkovo závislé a dobre 
predvídateľné. Ich výskyt stúpa s výškou dávky 
a dĺžkou podávania lieku. Reakcie sú ovplyvnené 
farmakokinetikou lieku, komorbiditami pacienta  
a liekovými interakciami.(3) Typickým príkladom 
tohto typu reakcií sú v prípade užívania NSAIDs 
tráviace ťažkosti, krvácanie z gastrointestinálneho 
traktu, či hepatotoxicita v súvislosti s užívaním pa-
racetamolu. 

NÚL B-typu (bizzare) sa vyskytujú u jedincov  
s určitou predispozíciou. Sú dávkovo nezávislé, 
neočakávané, zle predvídateľné a môžu byť závaž-
né. Najväčší počet reakcií B-typu predstavujú reak-
cie, ktoré vznikajú v dôsledku pôsobenia lieku na 
imunitný systém – hypersenzitívne reakcie (DHRs; 
Drug hypersensitivity reactions).

DHRs tvoria klinicky a funkčne heterogénnu skupi-
nu reakcií, ktoré sa môžu deliť podľa rôznych kla-
sifikácií. V prípade reakcií vyvolaných NSAIDs sa 
využíva delenie podľa účasti imunitných mechaniz-
mov na reakcie alergické a nealergické.(1)

Nesteroidové antireumatiká
NSAIDs patria medzi frekventovane užívané lieky. 
Okrem toho, že NSAIDs sú často preskribovanými 
liekmi, k ich vysokej spotrebe prispieva aj skutoč-
nosť, že mnohé NSAIDs sú dostupné bez lekárske-
ho predpisu. 

NSAIDs predstavujú chemicky rôznorodú skupinu 
liekov, ktoré majú rovnaký mechanizmus účin-
ku, ktorým je inhibícia enzýmu cyklooxygenázy  
1 (COX-1), menej často inhibícia cyklooxygená-
zy 2 (COX-2). Inhibícia enzýmu vedie k zmenám  
v metabolizme kyseliny arachidónovej a ovplyvňu-
je rovnováhu medzi leukotriénmi a prostaglandínmi 



inhibíciou produkcie prostanoidov.(4) Rozdelenie 
najčastejšie používaných NSAIDs podľa chemickej 
štruktúry je prehľadne znázornené v tabuľke 1. 

Paracetamol sa radí k NSAIDs vzhľadom na po-
dobný mechanizmus účinku. Z COX-2 inhibítorov je  
v súčasnosti k dispozícii len celekoxib, ostatné 
COX-2 inhibítory sa vzhľadom na sporné výsled-
ky štúdií ohľadom nežiaducich kardiovaskulárnych 
účinkov nepoužívajú.(1)

delenie hypersenzitívnych reakcií
NSAIDs môžu byť príčinou imunologických (aler-
gických), ale oveľa častejšie neimunologických 
(nealergických) hypersenzitívnych reakcií. Podľa 
posledných odporučení Európskej akadémie pre 
alergológiu a klinickú imunológiu (EAACI; European 
Academy of Allergy and Clinical Academy) medzi 
nealergické reakcie, označované aj ako klasické, 
prípadne hypersenzitívne reakcie so skríženou re-
aktivitou, patria reakcie NERD (NSAID-exacerbated 
respiratory disease), NECD (NSAID-exacerbated 

cutaneous disease) a NIUA (NSAID-induced urti-
caria/angioedema). Druhú skupinu tvoria alergické 
reakcie, tzv. reakcie bez skríženej reaktivity, ktoré 
zahŕňajú reakciu spúšťanú IgE protilátkami SNIUAA 
(single NSAID-induced urticaria/angioedema or 
anaphylaxis) a T bunkami spúšťanú reakciu SNIDR 
(single NSAID-induced delayed reaction), ktorá pa-
trí medzi neskoré reakcie(1). Rozdelenie hypersen-
zitívnych reakcií vyvolaných NSAIDs viď tabuľka 2.
Alergické reakcie vyvolané NSAIDs sú oveľa zried-
kavejšie ako reakcie nealergické. Každá alergická 
reakcia má dve fázy, fázu senzibilizačnú a elicitač-
nú. Prvá fáza je bezpríznaková a trvá priemerne 
7–25 dní. Symptómy sa objavujú až pri opätov-
nom kontakte pacienta s príčinným liekom, pričom 
množstvo alergénu potrebného pre vznik sym-
ptómov v elicitačnej fáze je podstatne nižšie ako 
množstvo potrebné k senzibilizácii pacienta. V eli-
citačnej fáze dochádza k rozvoju komplexnej imu-
nitnej odpovede, súčasťou ktorej môže byť tvorba 
protilátok, cytotoxické reakcie, tvorba a uvoľňova-
nie cytokínov či aktivácia zápalových buniek.(5)

ta
b

. 1

rozdelenie najčastejšie používaných nsaids podľa chemickej štruktúry

deriváty kyseliny salicylovej

deriváty kyseliny octovej

deriváty kyseliny propiónovej

deriváty kyseliny enolovej  oxikamy

    pyrazolóny

fenamáty
selektívne COX-2 inhibítory
para-aminofenol

ASA
sulfasalazín
diklofenak
indometacín
ibuprofen
naproxen
ketoprofén
meloxikam
piroxikam
fenylbutazon
metamizol
mefenamínová kyselina
celekoxib
paracetamol
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Naopak, k vzniku nealergických reakcií, napriek 
tomu, že majú v klinickom obraze symptómy veľmi 
podobné symptómom vzniknutým pri alergických 
reakciách, nie je potrebná predchádzajúca senzibi-
lizácia s následnou tvorbou protilátok špecifických 
pre alergén alebo tvorbou senzibilizovaných T lym-
focytov. Preto sa tento typ reakcií môže objaviť už 
pri prvom podaní lieku.(5)

Nealergické reakcie
Nealergické reakcie, označované aj ako reakcie 
klasické, prípadne tzv. cross-reaktívne reakcie, sú 
spôsobené mechanizmom účinku NSAIDs. Inhibí-
cia enzýmu COX-1 vedie k zmenám v metabolizme 
kyseliny arachidónovej. U pacientov s už existuj-
úcim eozinofilným zápalom, ako je chronická ri-
nosinusitída, bronchiálna astma alebo chronická 
spontánna urtikária, môžu NSAIDs zvýrazniť zápal 
a viesť k exacerbácii týchto ochorení. Reakcie de-
líme na reakcie s kožnými symptómami a reakcie 
s respiračnými symptómami. Reakcie s kožnými 
symptómami typu urtikárie alebo angioedému 
delíme na dve podskupiny. Do prvej podskupiny 
patria pacienti so známou anamnézou urtikárie 
alebo angioedému, kde NSAIDs vedú k exacer-
bácii ochorenia. Tieto reakcie sa označujú ako 
NECD. Druhú podskupinu tvoria reakcie, pri kto-
rých NSAIDs indukujú urtikáriu alebo angioedém 
u pacientov bez predchádzajúcich ťažkostí, ide  

o reakcie typu NIUA. Je pozorované, že u mno-
hých pacientov s týmto typom hypersenzitívnej 
reakcie sa v budúcnosti objaví chronická urtikária.
(1, 5) Reakcie s respiračnými symptómami vznikajú 
u pacientov s pre-existujúcim respiračným ochore-
ním na podklade eozinofilného zápalu, najčastejšie 

nealergické reakcie

alergické reakcie
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chronickou rinosinusitídou, bronchiálnou astmou, 
príp. nosovými polypmi, kde NSAID vedie k exacer-
bácii ochorenia. Medzi najčastejšie klinické preja-
vy NERD patrí rinorea, obturácia nosovej sliznice  
a bronchospazmus.(6, 7) Je zaujímavé, že na vyvola-
nie symptómov u pacientov s NERD stačia signifi-
kantne nižšie dávky NSAID ako u pacientov s NECD 
a NIUA, napr. 30 mg acetylosalicylovej kyseliny  
u pacientov s NERD v porovnaní s 500 mg acetylo-
salicylovej kyseliny u pacientov s NECD a NIUA.(1, 5)

Skrížená reaktivita medzi jednotlivými NSAIDs nie 
je v prípade tohto typu reakcií spôsobená rovna-
kou štruktúrou liekov ale rovnakým mechanizmom 
účinku a to inhibíciou enzýmu COX-1.

Alergické reakcie
Alergické reakcie vyvolané NSAIDs delíme na dve 
skupiny. Reakcie typu SNIUAA, spúšťané IgE proti-
látkami, sú najzriedkavejším typom. Najčastejším 
príčinným liekom tohto typu reakcií je metamizol  
a deriváty kyseliny propiónovej: ibuprofen, ke-
toprofen a naproxen.

V klinickom obraze neskorých reakcií typu SNIDR, 
ktoré sú spúšťané T bunkami, sa zväčša stretáva-
me s makulopapulóznym exantémom a fixnou lie-
kovou erupciou, v prípade lokálnej aplikácie liekov 
s kontaktným ekzémom. Život ohrozujúce ťažké 
kožné nežiaduce reakcie (SCARs; Severe cutane-
ous adverse reactions) sa vyskytujú zriedkavo.(5) 

Skrížená reaktivita medzi jednotlivými NSAIDs je 
pri imunologických reakciách založená na rovnakej 
alebo podobnej štruktúre lieku, preto v prípade 
alergickej reakcie na konkrétne NSAID bývajú vo 
všeobecnosti ostatné NSAIDs dobre tolerované.(1)

diagnostika
Diagnostika hypersenzitívnych reakcií vyvolaná 
NSAIDs je rovnako, ako diagnostika ostatných 
DHRs, zložitá a komplikovaná. Môžeme ju rozdeliť 
na diagnostiku samotného ochorenia a diagnostiku 

príčinného lieku. Diagnostika ochorenia väčšinou 
problémy nerobí, diagnostika príčinného lieku 
môže byť problematická.

Základom vyšetrenia je podrobná anamnéza a zho- 
dnotenie lokálneho nálezu so zameraním sa na 
symptómy charakteristické pre DHRs. Význam-
ná je časová súvislosť medzi nasadením lieku  
a vznikom ťažkostí. Pri kožných a slizničných preja-
voch je dôležitý ich detailný opis: morfológia, loka-
lizácia, zmeny v čase. Z respiračných príznakov sa 
zameriavame na prítomnosť kašľa, rinoreu, opuch 
nosovej sliznice, sťažené dýchanie či stridor. Vší-
mame si celkové symptómy ako je teplota, únava, 
bolesti, pátrame po postihnutí vnútorných orgánov 
a orgánových systémov, hodnotíme laboratórne 
nálezy. Sleduje sa ústup prejavov a ťažkostí po vy-
sadení lieku, tzv. eliminačný test, v prípadoch po-
treby nasadenia symptomatickej liečby jej charak-
ter a dĺžka trvania. Pátra sa po liekových reakciách 
v minulosti. Mnohí autori sa prikláňajú k názoru, 
že výskyt troch a viac epizód DHRs, vyvolaných 
štrukturálne odlišnými NSAIDs, s vysokou pravde-
podobnosťou svedčí pre hypersenzitívnu reakciu 
nealergického typu. Vyšetruje sa prítomnosť iných 
ochorení, najmä ochorení, ktorých podkladom je 
eozinofilný zápal, ako sú chronická spontánna 
urtikária, bronchiálna astma, nosové polypy či 
chronická rinosinusitída. Treba pamätať, že v eti-
opatogenéze liekových reakcií zohrávajú úlohu aj 
genetické a environmentálne faktory a vírusové in-
fekcie. Medzi známe kofaktory patrí stres, námaha, 
konzumácia alkoholu či expozícia UV žiareniu.(3, 8)

diagnostika príčinného lieku
Alergické reakcie
Diagnostika príčinného lieku je pri zriedkavejšom 
alergickom type DHRs založená na in vivo testoch, 
ktoré môžu byť podľa potreby doplnené in vitro 
testmi. 

Z in vivo testov sa pri skorých DHRs odporúčajú 
testy vpichom (SPT; Skin prick test) a následne, 
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v prípade negatívneho záveru, intradermálne testy 
(IDT; Intradermal test) s odčítaním po 15–20 min-
útach. Pri neskorých reakciách sú to epikutánne 
testy a IDT s neskorým odčítaním (hodiny – dni).(9)

V prípade kožných testov s liekmi nie je doteraz sta-
novená štandardizácia postupu najmä s ohľadom 
na správnu koncentráciu testovaného lieku. Látky 
vo vysokej koncentrácii môžu viesť k pozitívnej re-
akcii aj u zdravých jedincov, preto je kľúčové reali-
zovať testy s takou koncentráciou lieku, ktorá nemá 
iritačné účinky. Správna koncentrácia pre mnohé 
lieky nebola dodnes stanovená. Vo všeobecnosti 
je koncentrácia alergénu pri SPT 10krát vyššia ako 
pri IDT. SPT má v porovnaní s IDT vyššiu špecifi-
citu, ale nižšiu senzitivitu. Pri IDT hrozí vyššie rizi-
ko systémovej reakcie a bývajú častejšie falošne 
pozitívne reakcie. SPT je jednoduchší, rýchlejší  
a bezpečnejší, preto v súčasnosti predstavuje me-
tódu prvej voľby a až v prípade jeho negatívneho 
výsledku sa odporúča realizovať IDT.(3)

Pri SPT a IDT sa prednostne využíva parenterálna 
forma testovaného lieku, najlepšie forma určená na 
intravenóznu aplikáciu v zodpovedajúcej koncent-
rácii. V prípade, keď je liek dostupný výlučne v tab-
letovej alebo kapsulovej forme, je možné realizovať 
len SPT. Ide o neštandardizovaný postup používaný 
v bežnej praxi, kedy sa tableta alebo obsah kapsuly 
rozpustí v malom množstve fyziologického roztoku 
a následne sa SPT realizuje prostredníctvom „prick 
to prick“ testu.(10)

Epikutánne testy pri podozrení na neskorú reakciu 
môžu byť realizované s komerčne pripravenými 
substanciami, ktoré sú dostupné len v obmedze-
nom počte, alebo so zarábanými prípravkami. Pri 
zarábaných prípravkoch sa ako vehikulum používa 
vazelína alebo voda, zriedkavejšie alkohol spolu  
s originálnym liekom v 30% koncentrácii. Tech-
nika a odčítavanie testov sú rovnaké ako pri kla-
sických epikutánnych testoch, podľa odporučení 
ICDRG (International Contact Dermatitis Research 

Group). Senzitivita testov sa pohybuje do 70 %.(11) 
Epikutánne testy používané v diagnostike DHR nie 
sú štandardizované, preto ich interpretácia musí 
byť opatrná. Napriek tomu môžu byť nápomocné  
v stanovení príčinného lieku. Ich výhodou je rela-
tívna bezpečnosť, lebo riziko vyvolania symptómov 
DHR pri epikutánnom testovaní je veľmi nízke.(3)

Z in vitro testov sa na diagnostiku príčinného lieku 
pri DHRs skorého typu odporúča stanovenie hla-
diny špecifických IgE protilátok (sIgE) alebo test 
aktivácie bazofilov (BAT; Basophil activation test). 
Vyšetrenie prítomnosti sIgE je limitované malým 
počtom komerčne dostupných validovaných tes-
tov. BAT je alternatívnou metódou na diagnostiku 
IgE protilátkami sprostredkovanej alergickej reak-
cie. Väčšina testov zameraná na aktiváciu bazofi-
lov je založená na meraní aktivačných znakov (CD 
63, CD 203c) exprimovaných na povrchu týchto 
buniek za pomoci prietokovej cytometrie.(3) 

Lymfocyto-transformačný test je založený na 
proliferácii T lymfocytov špecifických pre alergén 
u pacientov s bunkami sprostredkovaným, teda 
neskorým typom DHR. Aktivácia lymfocytov sa 
dá sledovať aj meraním znaku CD 69, ktorý sa na 
povrchu týchto buniek exprimuje po ich aktivácii  
a dá sa detegovať pomocou prietokovej cytometrie. 
Test sa označuje ako test aktivácie lymfocytov.(3, 9)

Nealergické reakcie
Vyšetrenia na dôkaz príčinného lieku používané 
pri reakciách alergického typu nie sú odporúčané 
v prípade reakcií nealergického typu. Podľa niek-
torých autorov výskyt troch a viac epizód DHRs 
vyvolaných štrukturálne odlišnými NSAIDs s vy-
sokou pravdepodobnosťou svedčí pre nealergický 
typ reakcií, ktorý je spôsobený inhibíciou enzýmu 
COX-1.(1) Na niektorých pracoviskách sa na dôkaz 
tohto typu reakcií vyšetruje hladina cysteinylových 
leukotriénov a 15-HETE (kyselina 15-hydroxyeiko-
satetraenoiková) v supernatante izolovaných ľud-
ských leukocytov stimulovaných NSAID.(1, 7) 
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Expozičný (provokačný) test
V prípade oboch typov DHRs, alergických aj nealer-
gických, je najpriekaznejším vyšetrením provokačný 
test. Podľa odporučení v Európe aj v Severnej Ame-
rike sa testy realizujú s cieľom vylúčiť hypersenzi-
tivitu na lieky v anamnesticky sporných prípadoch, 
kde benefit vyšetrenia výrazne prevyšuje jeho riziko,  
u pacientov s údajom polyvalentnej liekovej precitli-
venosti, kde sú veľmi obmedzené možnosti v medi-
kácii pacienta, alebo v prípadoch, kedy je u pacienta 
potrebné nájsť bezpečnú alternatívu lieku.(9) 

K provokačným testom sa pristupuje v prípadoch, 
kedy iné, menej rizikové metódy nevedú k jedno-
značnému záveru. Expozičné testy je nevyhnutné 
realizovať za hospitalizačných podmienok, v zdra-
votníckom zariadení, ktoré má skúsenosti a zna-
losti v danej oblasti a je dostatočne personálne  
a prístrojovo vybavené pre prípad potreby riešenia 
závažnej DHR. Pacient musí byť podrobne obozná-
mený s účelom a povahou testov, musí byť upo-
zornený na možné riziká expozičného testovania, 
možnosť podania placeba a musí podpísať infor-
movaný súhlas. 

Testy sú kontraindikované u tehotných žien  
a kojacich matiek, u pacientov s akútnym infekč-
ným ochorením, nekontrolovanou bronchiálnou 
astmou, závažným kardiálnym ochorením alebo 
ochorením obličiek a pečene. Neodporúčajú sa, 
prípadne sú kontraindikované aj v prípade údaja  
o predchádzajúcej závažnej DHR ako je napr. ťaž-
ká anafylaxia, SCAR, systémová vaskulitída, špe-
cifické orgánové postihnutie alebo v prípadoch 
liekmi indukovaného autoimunitného ochorenia.(8)

Pozornosť treba venovať aj liekom, ktoré pacient 
užíva, a ktoré by mohli ovplyvniť výsledky testov. 
V prípade, že nie sú kontraindikácie, je potrebné 
vysadiť antihistaminká 5 dní, antidepresíva 5 dní, 
glukokortikosteroidy v závislosti od dávky a dĺžky 
podávania 1 až 3 týždne, betablokátory 1 deň a ihi-
bítory angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 1 deň 
pred zahájením expozičných testov.(12)

Postupy pri expozičnom testovaní nie sú štandar-
dizované, závisia od lieku, spôsobu jeho podania, 
typu a závažnosti reakcie, času nástupu symptó-
mov, zdravotného stavu jednotlivca, pravidelnej 
medikácie a mnohých ďalších faktorov. Ak je to 
možné, preferuje sa orálne podanie lieku pred jeho 
parenterálnou aplikáciou, lebo v dôsledku pomal-
šej absorbcie lieku sa príznaky DHR rozvíjajú po-
stupne a prípadná antialergická liečba môže byť in-
dikovaná skôr ako je to pri parenterálnom podaní, 
kedy sa symptómy rozvíjajú rýchlejšie.(12) Provo-
kačný test by mal byť prednostne realizovaný ako 
placebom kontrolovaný jednoducho zaslepený,  
v osobitných situáciách ako dvojito zaslepený 
test. Vo všeobecnosti, v prípade predchádzajúcej 
skorej DHR sa štartovacia dávka lieku pohybuje 
medzi 1:10 000 až 1:10 terapeutickej dávky a in-
terval medzi jednotlivými dávkami je minimálne 30 
minút. Pri podozrení na neskorú reakciu by úvodná 
dávka nemala prekročiť 1:100 terapeutickej dávky  
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a v závislosti od lieku môže testovanie trvať hodi-
ny, dni až týždne.(12) 

manažment
Terapiu hypersenzitívnych reakcií vyvolaných 
NSAIDs môžeme rozdeliť na symptomatickú liečbu 
už vzniknutých reakcií a dlhodobé liečebné stra-
tégie, ktorých cieľom je minimalizovať riziko na-
sledujúcich reakcií. Základom liečby je ukončenie 
medikácie s liekom podozrivým z vyvolania reakcie 
a prípadná symptomatická liečba závislá na type, 
charaktere a závažnosti reakcie. 

Podstatou prevencie vzniku opakovaných reakcií 
je edukácia pacienta o povahe, príčinách a dôsled- 
koch DHR a permanentné vylúčenie príčinného 
NSAID z medikácie, v prípade potreby jeho náhrada 
za liek skrížene nereagujúci.(3) Poučenie o vylúčení 
príčinného lieku z medikácie má mať písomnú for-
mu a okrem názvu lieku má obsahovať aj informáciu  
o charaktere a závažnosti reakcie spolu s uvedením 
dátumu jej výskytu. V prípade, že bol pacient testo-
vaný, treba uviesť dátum a metódu, ktorou bola pre-
citlivenosť na liek potvrdená, eventuálne odporučiť 
bezpečnú alternatívu lieku. K dispozícii je pracovnou 
skupinou ENDA/EAACI (European Network for Drug 
Allergy, European Academy of Allergy and Clinical 
Academy) vypracovaný formulár takéhoto poučenia 
v anglickom jazyku.(13) 

Pri nealergickom type hypersenzitívnej reakcie vy-
volanej NSAID sa ako bezpečná alternatíva aj bez 
predchádzajúceho provokačného testu odporúčajú 
opiáty, ktorých mechanizmus účinku je kompletne 
odlišný. Analgetický účinok je v prípade opiátov 
dosiahnutý inhibíciou µ-opiátových receptorov  
v nervovom systéme. Menšiu skríženú reaktivitu 
s ostatnými NSAIDs majú aj molekuly, ktoré majú 
väčšiu tendenciu k inhibícii COX-2 (oxikamy), prí-
padne selektívne COX-2 inhibítory. Ich podanie ale 
vyžaduje predchádzajúci expozičný test. Skrížená 
reaktivita medzi jednotlivými NSAIDs je pri aler-
gickom type reakcií založená na rovnakej alebo 

podobnej štruktúre lieku, preto v prípade alergic-
kej reakcie na konkrétne NSAID bývajú vo všeo-
becnosti ostatné NSAIDs dobre tolerované.(1) Pred 
ich pridaním do terapie je ale nevyhnutné realizovať 
provokačný test.

Desenzibilizácia
Permanentné vynechanie príčinného lieku z medi-
kácie môže niekedy viesť k vylúčeniu lieku v rámci 
liečby prvej línie a znížiť kvalitu života pacienta.  
V takých prípadoch možno zvážiť desenzibilizáciu. 
Desenzibilizácia je definovaná ako indukcia stavu 
dočasnej tolerancie na liek zodpovedný za hyper-
senzitívnu reakciu. Ide o vysoko rizikovú proced-
úru, preto je nevyhnutné starostlivo zvážiť riziká  
a benefity tejto liečby.(14) Desenzibilizácia sa ne-
smie zamieňať s alergénovou imunoterapiou pep-
tidovými alergénmi, ako sú aeroalergény a jed 
blanokrídleho hmyzu. V prípade liekovej desenzi-
bilizácie mechanizmus účinku terapie nie je presne 
známy a indukovaná tolerancia je dočasná. Jej 
trvanie je ohraničené na obdobie podávania lieku 
a v prípade prerušenia alebo vynechania liečby sa 
hypersenzitivita na liek objavuje opätovne v prie-
behu niekoľkých dní a vyžaduje nový proces de-
senzibilizácie. K indikáciám liečby patria prípady, 
kedy príčinný liek nemožno nahradiť iným liekom, 
prípadne alternatíva lieku nie je dostatočne účinná, 
predchádzajúca DHR nebola život ohrozujúca a be-
nefity liečby prevažujú jej riziká.(3)

Postupy nie sú štandardizované, líšia sa v dávko-
vaní a spôsobe aplikácie lieku, v intervale medzi 
jednotlivými dávkami, v počte dní potrebných na 
dosiahnutie terapeutickej dávky, či v podávaní pre-
medikácie. Liečba sa realizuje na jednotkách inten-
zívnej starostlivosti alebo anesteziologicko-resus-
citačných oddeleniach s monitorovaním pacientov. 
O desenzibilizáciu sa možno pokúsiť v prípadoch 
alergického ale aj nealergického typu DHR.(1, 15)

V prípade precitlivenosti na NSAIDs sa naj-
častejšie využíva desenzibilizácia s kyselinou 
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NSAIDs patria medzi lieky, ktoré sú najčastejšie zodpovedné za vznik nežiaducich 
účinkov. Nežiaduce účinky NSAIDs rovnako ako nežiaduce účinky ostatných liekov 
významne ovplyvňujú morbiditu a mortalitu a predstavujú vážny medicínsky a ekono-
mický problém. Preto sa v súčasnosti pri vývoji nových liekov kladie veľký dôraz nielen 
na účinnosť, ale aj bezpečnosť liekov. K zníženiu výskytu NÚL pomáha aj racionálna 
farmakoterapia s obmedze-
ním preskripcie na skutočne 
potrebné, kauzálne lieky.
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acetylosalicylovou, ktorá sa realizuje v prípadoch 
nevyhnutnosti duálnej antiagregačnej liečby, kedy 
stačí dosiahnuť nižšiu udržiavaciu dávku 100 mg. 
Štartovacia dávka býva zvyčajne 1 mg a menej  
a každých 30 min sa dávka zdvoj- alebo strojnásobí.  

V prípade úspešnej desenzibilizácie pacient pokračuje  
v pravidelnom každodennom užívaní kyseliny ace-
tylosalicylovej s maximálnou dĺžkou pauzy v uží-
vaní do 48 hodín. Pri dlhšom vysadení lieku stúpa 
riziko straty efektu desenzibilizácie.(1)
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POUŽITÍ DERMÁLNÍ NÁHRADY 
V REKONSTRUKCI HLUBOKÝCH DEFEKTŮ 
MĚKKÝCH TKÁNÍ NEJEN TERMÁLNÍ ETIOLOGIE
lipový, b.1,2, knoz, m.1,3, holoubek, J.1, kempný, t.1, bořilová linhartová, p.2,4   
1)   klinika popálenin a plastické chirurgie lF mu a Fn brno
2)   Ústav patologické fyziologie lF mu brno
3)   klinika plastické a estetické chirurgie lF mu a Fn u sv. anny brno
4)   stomatologická klinika lF mu a Fn u sv. anny brno

Souhrn: Klasický přístup k uzávěru hlubokého defektu v oblasti měkkých tkání za pomocí autologní-
ho dermo-epidermálního štěpu představuje dnes na řadě pracovišť stále jedinou možnost v komplex-
ním řešení přístupu k této problematice. Přestože se jedná o poměrně jednoduchý a rychlý výkon, 
absence dermis vytváří prostor pro chaotickou činnost fibroblastů s následným nekoordinovaným 
ukládáním kolagenních fibril. Takto se tvoří patologické typy jizev, které mají vliv na neuspokojivý 
funkční a estetický výsledek. Snaha o zvýšení kvality života po prodělaném traumatu vedla k zavedení 
do relativně běžné klinické praxe celé řady dermálních náhrad. V přehledovém článku je diskutováno 
použití dermální náhrady Matriderm® s demonstrací klinických aplikací. 

Klíčová Slova: dermální náhrady – popáleniny – defekty měkkých tkání

Summary: The classic strategy to deep dermal skin defect closing with an autologous dermo-epi-
dermal graft is still the only one option in a comprehensive solution to this problem in many sites today. 
Despite the fact that it is a relatively simple and fast procedure, the absence of dermis creates chance for 
chaotic activity of fibroblasts with subsequent uncoordinated deposition of collagen fibrils. In this way, 
pathological types of scars are formed, which affect the unsatisfactory functional and aesthetic result. 
Efforts to improve the quality of life after skin trauma have introduced a number of dermal substitutes 
into relatively common clinical practice. The review article discusses the use of the Matriderm® dermal 
substitute with a demonstration of clinical applications.

Key wordS: dermal substitutes – burns – soft-tissue defects

ÚVOd
I přes nesporné pokroky v oblasti lokální péče 
u pacientů s termální či mechanickou destruk-
cí měkkých tkání představuje mnohdy aplikace 
autologního dermo-epidermálního štěpu (DEŠ) 
generálně akceptovaný konsenzus v definitivním 
uzávěru rány. Samotná aplikace DEŠ je pochopi-
telně zatížena celou řadou komplikací, zejména ze 

střednědobého a dlouhodobého hlediska. Absence 
dostatečného množství dermální komponenty je 
zodpovědná za mnohdy ne příliš uspokojivý funkč-
ní a estetický výsledek. Průběh hojení a následné 
maturace jizvy po aplikaci DEŠ je totiž velmi často 
doprovázen patologickou skarifikací a rozvojem hy-
pertrofických jizev, které dramaticky snižují kvalitu 
života pacientů, a to nejen z kosmetického, ale také 
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funkčního hlediska.(1) Při rozvoji hypertrofických ji-
zev zejména v oblasti kloubu a následné mnohaleté 
mechanické iritaci může dojít až k rozvoji tzv. ulcus 
Marjolini (obr. č. 1).(2)

Před a během odběru DEŠ je nutno myslet na 
několik zásadních skutečností, které determinují 
rozhodnutí o tloušťce odebraného štěpu. Obec-
ně se DEŠ rozděluje do tří kategorií: tenký, jehož 
tloušťka je 0,15–0,30 mm, střední 0,30–0,45 mm 
a tlustý 0,45–0,60 mm. V samotném rozhodování 
o strategii hrají roli tyto kondicionály:
1) poměr mezi rozsahem donorských a recipient-

ních ploch
2) lokalizace a kvalita lůžka rány recipientních 

ploch (prolongované hojení, riziko rozvoje in-
fekčních komplikací v oblasti rány)

3) poměr v rámci síťování DEŠ (velmi úzce ko-
reluje s předchozími body). Za normálních 
okolností síťujeme v poměru 1:1,5 (tedy hy-
potetická expanze odebraného DEŠ je 150 %), 
ale poměry mohou být i 1:3, 1:4, 1:6 i 1:9.  
Z vlastní zkušenosti musíme podotknout, že 
poměr větší než 1:4 je již velmi problematic-
ký zejména z pohledu kvality samotného DEŠ.  
V určitých oblastech jako obličej nebo ruce se 
poté DEŠ vůbec nesíťují

Obecně platí, že čím je DEŠ tlustší přenáší se více 
dermální komponenty do recipientního místa, 

ta
b

. 1 nejčastěji používané dermální náhrady v klinické praxi (v rámci českého trhu jsou k dispozici 
integra® a matriderm®) *gag = glykosaminoglykan

NÁZEV

Alloderm®

Apligraft®

DermaMatrix®

Glyaderm®

Integra®

Matriderm®

Oasis®  
(burn matrix)

Permacol®

Renoskin®

Strattice®

Tiscover®

TLOUšťKA

0,79–3,3 mm

0,4–0,75 mm

0,2–1,7 mm

0,2–0,6 mm

1,3 mm

0,5–2,0 mm

0,15–0,3 mm

0,4–1,5 mm

1,5–2,5 mm

1,5–2,0 mm

1,0–2,0 mm

SLOžENí

Acelulární lidská dermis

Kravský kolagen I  

+ neonatální fibroblasty  

neonatální keratinocyty

Acelulární lidská dermis

Acelulární lidská dermis

Lidský kolagen I  

+ GAG* silikonová vrstva

Kravský kolagen I + elastin

Prasečí submukóza +  

acelulární kolagenová matrix

Acelulární prasečí dermis

Kravský kolagen I + GAG

Acelulární prasečí dermis

Acelulární lidská dermis  

+ autologní fibroblasty

VýRObCE

Lifecell Corp. NJ, USA

Organogenesis, MA, USA

Synthes, PA, USA

Euro Skin Bank, Netherlands

Integra life, NJ, USA

MedSkin Solution, Germany

Healthpoint Ltd. TX, USA

Covedien, MSA, USA

Perouse Plastie, France

LifeCell, NJ, USA

1-SKIN B.V., Netherlands
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o
b

r. 
1 stav po inkompletní excizi hypertrofické jizvy s ulcus marjolin (chronická iritace trvající  

cca 20 let u pacienta ošetřovaného v rámci etiopského rekonstrukčního programu) 

následně je celý proces hojení kvalitnější a riziko 
jizevnatých kontraktur teoreticky nižší. Nicmé-
ně nutno počítat s možným delším hojením jak 

recipientního, tak také i donorského místa. Prolon-
gované hojení může vést k rozvoji infekce. Naopak 
tenčí štěp nepřináší při definitivním uzávěru kožní-
ho defektu tolik kvality (limitovaná dermální část), 
nicméně přihojuje se většinou bez komplikací i při 
ne příliš ideální přípravě lůžka rány, riziko rozvoje 
infekce je nižší a donorské místo se hojí daleko 
rychleji.

Pro lepší pochopení této problematiky si můžeme 
představit dva popálené pacienty. První pacient 
bude mít popáleninu způsobující ztrátu kůže v plné 
tloušťce, která si vyžádala nekrektomii a uzávěr de-
fektu pomocí DEŠ. V tomto případě bychom jistě 
volili DEŠ střední tloušťky (někteří z našich kole-
gů možná i tlustý DEŠ) a síťování v poměru 1:1,5. 
Druhý pacient bude popálen v rozsahu 70 % těles-
ného povrchu také s nutností chirurgické terapie. 
V tomto případě budeme volit odběr velmi tenkých 
DEŠ (urychlení hojení donorských míst pro opako-
vaný odběr) a budeme je široce síťovat 1:3 ev. 1:4. 

o
b

r. 
2 rekonstrukční žebřík a postavení  

dermálních náhrad v jeho hierarchii  
(adaptováno dle Janis et al.)3
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Pokud by stav pacienta vyžadoval reálnou expanzi 
větší, je vhodné použít některý z alternativních po-
stupů např. „Meek grafting“.

Až donedávna platilo, že v popáleninové medicí-
ně dokážeme velmi účelně a efektivně nahrazovat 
epidermis, a to jak po stránce funkční, tak také 
strukturální. U dermis byla situace daleko kompli-
kovanější. Přitom je to právě dermis, která přináší 
klíčové aspekty, jež zajišťují kvalitu kůže jako celku 
(zejména pliabilita a další visko-elastické paramet-
ry). Proto nepřekvapí, že se v průběhu poslední 
dekád vede velmi intenzivní výzkum zaměřený na 
vývoj a inovaci v oblasti dermálních náhrad. Po-
stavení dermálních náhrad v tzv. rekonstrukčním 
žebříku nabízí obrázek č. 2. 

Tyto náhrady jsou obecně definovány jako no-
sič vyvinutý pro usnadnění dermální reparace  
a zvýšení kvality výsledné jizevnaté tkáně. Cílem, 
nutno ovšem podotknou stále v současné době 

nedostižitelným, je přiblížit celý proces reparace 
procesu regenerace.(4)

Při zavedení dermálních náhrad do klinické praxe 
se ovšem zásadně mění zavedené strategie uzá-
věru kožních defektů. Pro přihojení DEŠ je na-
prosto esenciální zajištění maximálního kontaktu 
mezi vnitřní vrstvou DEŠ (tzv. dermální stranou)  
a lůžkem rány. Základním paradigmatem je tedy 
minimalizace difúzní vzdálenosti pro nutrienty a O2 
mezi ranou a DEŠ. Pokud tuto vzdálenost zvýšíme 
vložením mezivrstvy v podobě dermální náhrady 
můžeme riskovat horší průběh přihojování DEŠ.(5) 

Proto v rámci aplikace dermálních náhrad dnes 
existují dvě základní strategie. Tzv. „single step“ 
procedura počítá s tím, že se aplikuje dermál-
ní náhrada a DEŠ v jedné době. Proto se použí-
vají relativně tenké dermální náhrady, které mají 
tloušťku většinou kolem 1 mm. V případě tzv. 
„two-step“ procedury se aplikuje nejdříve dermální 

o
b

r. 
3 postup při aplikaci matridermu® u popáleného pacienta. (a) příprava rány, (b) změna  

konzistence po přiložení do lůžka rány, (c) přiložení perforovaného deš
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náhrada, která potencuje neovaskularizaci a následně  
v odložené době poté také DEŠ. V druhém případě 
se tedy mohou aplikovat také tlustší dermální náh-
rady (2 mm i více). Pochopitelně každá dermální 
náhrada je unikátní a je tak vhodná pouze ke spe-
cifické aplikaci. Přehled relevantních dermálních 
náhrad, které se v současné době vyskytují na 
světovém trhu nabízí tabulka č. 1.

Matriderm® (MedSkin Solution Dr. Suwelack AG, 
Billerbeck, Germany) představuje jednu z velmi za-
jímavých dermálních náhrad s vysokým aplikačním 

potenciálem nejen v oblasti akutních, ale také chro-
nických ran. Jedná se o vysoce porózní materiál 
(velikost pórů je mezi 35–70 µm) různé tloušťky 
(0,5 mm, 1,0 mm a 2,0 mm). Samotná membrána 
obsahuje nativní (nesíťovaný) bovinní kolagen typu 
I, II a V spolu s hydrolyzátem α-elastinu, jež je opět 
bovinního původu a je získán z ligamentum nuchae 
(GfN Herstellung von Naturextrakten GmbH. Mi-
chelbach, Germany).(5,6,7) Kolagen a elastin je v té- 
to náhradě v hmotnostním poměru 3:1. Celá mat-
rice je poté sterilizována gama zářením (1000 
Gy) a uskladněna při pokojové teplotě. Vzhledem  

o
b

r. 
4

postup při aplikaci matridermu® a následného hojení v prevenci rozvoje mentokolické  
adheze u popáleného pacienta. (a) aplikace dermální náhrady do lůžka rány, (b) postupná 

absorbance transudátu a změna konzistence, (c) přiložení deš, (d) finální výsledek  
cca 19 dní po transplantaci (aplikaci dermální náhrady a deš)
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I přes nesporné výhody, které přináší použití dermálních náhrad v lokální péči  
u našich pacientů, jsme každodenně konfrontováni s problematikou hledání opti-
málního kompromisu mezi 
rychlostí uzávěru konkrét-
ního kožního defektu a je- 
ho kvalitou.

doc. mudr. břetislav lipový, ph.d., mba
Klinika popálenin a plastické chirurgie LF MU a FN Brno
Ústav patologické fyziologie LF MU Brno
Jihlavská 20, 625 00 Brno
b.lipovy@seznam.cz
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k tomu, že se jedná o nesíťovanou formu kolagenu, 
tak se samotný materiál rozkládá velmi rychle. Jde 
tedy o plně biokompatibilní materiál.(8)

Dnes se dermální náhrady používají relativně často 
v různých oblastech popáleninové, plastické nebo 
rekonstrukční chirurgie. Jejich nesporné výhody 

vedou k rozšíření jejich indikací také do nových 
oblastí (např. terapie dermatofibrosarcoma protu-
berans, uzávěry encefalokél aj.).(9,10) Na obrázcích  
č. 3 a 4 jsou znázorněny jednotlivé klinické apli-
kace Matridermu® u pacientů v akutní fázi popá-
leninové nemoci (v obou případech byla použita 
tloušťka dermální náhrady 1 mm).
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va podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Tato publikace byla podpořena  
z prostředků poskytnutých Lékařskou fakultou MU juniorskému výzkumníkovi Břetislavu Lipovému a za 
podpory grantu MZČR-RVO (FN Brno Sup 25/20).
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Wobenzym – zkrácená informace o přípravku:
Složení: pancreatinum 300 Protease Ph. Eur.-j., trypsinum 360 F.I.P.-j., chymotrypsinum 300 F.I.P.-j., bromelaina 225 F.I.P.-j., papainum 90 F.I.P.-j., amylasum 50 F.I.P.-j., lipasum 34 F.I.P.-j., rutosidum tri-
hydricum 50 mg. Celková proteolytická aktivita: 570 F.I.P.-j., celková amylolytická ak¬tivita: 4030 F.I.P.-j., celková lipolytická aktivita: 4525 F.I.P.-j. v 1 enterosolventní tabletě. Farmakoterape-
utická skupina: Jiná léčiva pro poruchy muskuloskeletálního systému, enzymy. Indikace: Jako alternativa k dosud užívaným postupům – poúrazové otoky, lymfedém, fi brocystická mastopa-
tie. Jako podpůrná léčba – některé pooperační stavy v chirurgii, záněty povrchových žil, potrombotický syndrom dolních končetin, revmatoidní artritida, revmatismus měkkých tkání, artróza 
(pokročilá stádia), mnohočetná mozkomíšní skleróza, chronické a recidivující záněty (v oblasti ORL, horních i dolních cest dýchacích, močového a pohlavního ústrojí, trávicí trubice, kůže aj.), jako podpůr-
ná léčba při podávání antibiotik.  Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku, situace spojené se zvýšeným sklonem ke krvácení nebo se zvýšenou fi brinolýzou. Zvláštní upozornění: Příležitostně 
může při chronických onemocněních po začátku léčby Wobenzymem nastat zhoršení příznaků. V tomto případě by neměl být lék vysazen, ale mělo by se zvážit eventuální přechodné snížení dosavad-
ního dávkování. Nežádoucí účinky: Ojediněle změny konzistence, barvy a zápachu stolice, alergické reakce. Při užívání vyšších jednotlivých dávek se mohou objevit pocity plnosti, nadýmání, výjimečně 
nevolnost. Dávkování: Léčba se zahajuje dávkou 3x5 až 3x10 tbl. denně. S ústupem chorobných projevů se dávkování postupně snižuje až na udržovací dávku 3x3 tbl. denně. Při infekčních zánětech ne-
nahrazuje léčbu antibiotiky, ale zvyšuje jejich účinek. Děti: 1 tableta na 6 kg tělesné hmotnosti. Během těhotenství a kojení by mělo být podávání Wobenzymu kriticky zváženo. Balení: po 40, 200, 300 
a 800 enterosolventních tabletách. Uchovávání: při teplotě do 25°C. Způsob výdeje a úhrady: Volně prodejný lék. Bez úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Držitel rozhodnutí o registraci: 
Mucos Pharma GmbH &Co. KG, Německo, reg.č.: 87/322/91-C. Datum poslední revize textu: 20.3.2018. 
Úplné informace o léku jsou k dispozici v Souhrnu údajů o přípravku a na adrese: MUCOS Pharma CZ, s. r. o., Uhříněveská 448, 252 43 Průhonice, tel.: 800 160 000, +420 267 750 003, 
e-mail: mucos@mucos.cz
Určeno pro odbornou veřejnost.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

800 tbl.
300 tbl. 200 tbl.



VĚDOMOSTNÍ TEST

Které anesteziologické techniky může 
samostatně provádět dermatolog?
a) intrevenózní sedaci
b) inhalační sedaci oxidem dusným
c) inhalační sedaci methoxyfluranem
d) perorální sedaci benzodiazepiny

Nejsilnější opioid je:
a) fentanyl
b) alfentanil
c) sufentanil
d) remifentanil

Jaká je obecně akceptovaná tloušťka 
tenkého dermo-epidermálního štěpu?
a) 0,05–0,015 mm
b) 0,15–0,30 mm
c) 0,30–0,45 mm 
d) 0,45–0,60 mm

Jaké dermální náhrady jsou v současné 
době běžně dostupné na českém trhu?
a) Alloderm®, Integra®

b) Matridermv®, Integra®

c) Apligraft®, Integra®

d) Strattice®, Integra®

Pri nealergickom type hypersenzitívnej 
reakcie vyvolanej NSAID:
a) sa reakcia môže objaviť už pri prvom podaní lieku
b) je skrížená reaktivita medzi jednotlivými NSAIDs 

spôsobená rovnakým mechanizmom účinku
c) je skrížená reaktivita medzi jednotlivými NSAIDs 

spôsobená rovnakou štruktúrou liekov 
d) je základom liečby ukončenie medikácie  

s podozrivým liekom

Z jaké části se získává bovinní hydrolyzát 
alfa-elastinu pro Matriderm?
a) Ligamentum inguinale
b) Ligamentum patellae
c) Ligamentum cruciatum anterius
d) Ligamentum nuchae

Jaká je největší obecná teoretická možnost 
expanze dermo-epidermálního štěpu?
a) 500 %
b) 600 %
c) 900 %
d) 1000 %

Medzi nealergické reakcie  
vyvolané NSAIDs nepatrí:
a) SNIUAA
b) NERD
c) NECD
d) NIUA

Medzi alergické reakcie  
vyvolané NSAIDs patrí:
a) NERD
b) SNIUAA
c) NECD
d) SNIDR

V diagnostike príčinného NSAID pri 
alergickom aj nealergickom type DHR:
a) je dôležitá podrobná anamnéza
b) sú základom kožné testy
c) je najpriekaznejším vyšetrením provokačný test
d) in vitro vyšetrenia majú len doplnkový význam
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ceNA zA NejrychLejšÍ OdPOVěď

mudr. víŠková martina 
nové město na moravě
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VĚDOMOSTNí TEST

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. tabulku zašlete 
do 10.9.2020 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

časopisu www.referatovyvyber.cz,  
nebo vložte do obálky a odešlete na adresu:

Czechopress agency, s.r.o.
na strži 1702/65, 140 00 praha 4

ceny do soutěže 2020 věnuje značka:
la roche-posay.

Výherci 
VědOmOStNÍhO teStu 

z čísla 1/2020:

mudr. CHríbiková anna 
senec, sr

mudr. parmová irma 
ostrava-poruba 

mudr. kÉpes ondrej 
rimavská sobota

jméno

korespondenční adresa

telefon

e-mail

správné odpovědi z čísla 1/2020
1 D 2 A,C 3 A,B,C,D 4 B 5 C
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SEDACE A ANALGOSEDACE 
V KOREKTIVNÍ DERMATOLOGII
hess, l.   klinika anesteziologie a resuscitace kar, ikem praha

SOUHRN: Korektivní dermatologie provádí různé výkony, které jsou přinejmenším nepříjemné, 
mnohdy bolestivé. Proto je namístě použití sedace a analgézie. Ze sedativ jsou používány nejčastěji 
benzodiazepiny a propofol, k analgézii používáme fentanyl a jeho deriváty – alfentanil, sufentanil, 
remifentanil. Vzácněji je používáno disociativní anestetikum ketamin. Výhodou použití benzodiazepinů 
a opioidů je přítomnost specifického antagonisty, který umožňuje výbornou řiditelnost účinku. K inha-
lační analgosedaci lze použít oxid dusný nebo methoxyfluran. Z anesteziologických technik se používá 
perorální sedace, sedace při vědomí, inhalační analgosedace. Kromě tradičních způsobů aplikace 
anestetik perorálně nebo intravenózně můžeme použít netradiční způsoby aplikace nazálně nebo 
transbukálně, které jsou neinvazivní. Dermatolog nebo zdravotní sestra mohou použít perorální seda-
ci nebo inhalační analgosedaci oxidem dusným. Ostatní techniky vyžadují přítomnost anesteziologa.

KLÍČOVÁ SLOVA: korektivní dermatologie – benzodiazepiny – propofol – opioidy – inhalační 
analgosedace oxidem dusným a methoxyfluranem

SummAry: Various procedures in corrective dermatology are often unpleasant or even painful. From this 
reason, analgesia and sedation are indicated. The most commonly used drugs for sedation are benzo-
diazepines and propofol, for analgesia fentanyl and derivatives of fentanyl like alfentanil, sufentanil, remi-
fentanil. Dissociative anaesthetic agent ketamine is rarely used. The main advantage of benzodiazepines 
and opioids is the possibility to use a specific antagonist enabling excellent control of effect. Inhalational 
anaesthetics nitrous oxide and methoxyflurane can be used for inhalational analgesic sedation. Anaesthe-
tic techniques used are oral sedation, conscious sedation and inhalational analgesic sedation. Except of 
standard ways of administration of anaesthetics orally or intravenously, non-traditional non-invasive ways 
of administration, e.g. nasal or buccal can be used. Dermatologists and/or nurses can use oral sedation 
or inhalation of nitrous oxide only. The use of other techniques requires the presence of an anaesthetist.

Key wOrdS: corrective dermatology – benzodiazepines – propofol – opioids – inhalation analgesic 
sedation – nitrous oxide – methoxyflurane 

ÚVOd
V dvacátém prvním století přibývá výrazně terape-
utických a diagnostických výkonů, které vyžadují 
sedaci a analgezii. I v korektivní dermatologii se se-
tkáváme s řadou výkonů, které jsou přinejmenším 
nepříjemné nebo dokonce bolestivé. Z těchto dů-
vodů je vhodné použít sedaci nebo analgosedaci. 

Jsou to především diagnostické operační výkony 
– biopsie, operační výkony při zánětlivých, pozá-
nětlivých a jizevnatých stavech na kůži (hidrade-
nitis, rhinophyma), operační výkony na nehtech, 
v dermatologické proktologii, estetické a laserové 
dermatologii, kryochirurgii, laseroterapii, fotodyna-
mické terapii atd.(1)
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K sedaci používáme především benzodiazepiny  
a propofol. K navození analgézie fentanyl a jeho 
deriváty – alfentanil, remifentanil a sufentanil. 
Vzácněji se používá také disociativní anestetikum 
ketamin, většinou v kombinaci s benzodiazepinem 
midazolamem. Farmaka podáváme většinou kla-
sicky, tj. perorálně, nebo intravenózně. Můžeme 
však použít netradiční způsoby aplikace nazálně 
nebo transbukálně. K inhalační analgosedaci po-
užíváme směs 50% oxidu dusného s 50 % kyslí-
ku (Entonox – Linde). Dermatolog nebo zdravotní 
sestra může samostatně používat perorální sedaci 
benzodiazepiny nebo po zaškolení inahalační anal-
gosedaci oxidem dusným.

Stručná charakteristika podávaných farmak
Benzodiazepiny
Mechanizmus účinku
Jsou nejčastěji používanými psychofarmaky v anes-
teziologii a intenzivní péči. V roce 1974 se na zákla-
dě převážně elektrofyziologických studií ukázalo, že 
inhibiční účinek benzodiazepinů na CNS je způsoben 
selektivním zesílením aktivity gamaaminomáselné 
kyseliny v GABAergních synapsích. Benzodiazepiny 
jako agonisté zesilují vazbu a účinek GABA, ale jen 
v určitých mezích. Neovlivňují GABAA receptor pří-
mo, ale zvyšují afinitu GABA pro tento receptor. Toto 
zvýšení probíhá ale v určitém fyziologickém rozmezí 
a nemůže být překonáno fyziologickým maximem 
účinku GABA. Při zvyšování dávky benzodiazepinů 
tak nastává ceiling effect (stropní účinek). Proto je 
terapeutická šíře benzodiazepinů velká. Kyselina ga-
maaminomáselná je nejdůležitějším inhibičním neu-
rotransmiterem v CNS. 1/3 všech synapsí v mozku 
je GABAergních.(2)

V závislosti na dávce vyvolávají benzodiazepiny 
řadu farmakologických účinků:

anxiolýzu (rozpuštění strachu a úzkosti)
anterográdní amnézii
centrálně svalově relaxační účinek
sedaci
antikonvulzivní (protikřečový) účinek
ve vyšších dávkách hypnotický účinek

Krevní tlak účinkem benzodiazepinů mírně klesá. 
Také srdeční frekvence se snižuje. Benzodiazepiny 
mají antiarytmický a antifibrilační účinek. Ovlivnění 
dýchání je relativně malé a u zdravých jedinců při 
běžném dávkování klinicky nevýznamné. Benzo-
diazepiny podáváme nejčastěji perorálně, k sedaci 
při vědomí intavenózně, ale také netradičně nasál-
ně nebo bukálně.

Mezi hlavní zástupce benzodiazepinů patří diaze-
pam, flunitrazepam a midazolam. Z benzodiaze-
pinů se dává přednost midazolamu (Dormicum 
– Roche), který je ve vodě rozpustný a má krátký 
biologický poločas 1,5–2,5 hodiny. Midazolam má 
všechny charakteristické farmakologické účinky 
jako ostatní benzodiazepiny – sedativně-hypnotic-
ký, anxiolytický, antikonvulzivní, svalově relaxač-
ní a amnestický. K sedaci při vědomí využíváme 
především anxiolytický a amnestický účinek ben-
zodiazepinů; v menší míře také sedativní účinek. 
Midazolam je asi 3–4krát silnější než diazepam. 
Vysoká rozpustnost v tucích při fyziologickém 
pH zaručuje midazolamu rychlý nástup účinku 
při titračním způsobu podání. V závislosti na dáv-
ce působí midazolam respirační depresi, která je  
u zdravých lidí bez většího klinického významu.

Všeobecně se dá říci, že existuje velká individuál-
ní variabilita v intenzitě účinků benzodiazepinů na 
centrální nervový systém. Staří lidé jsou na tato 
psychofarmaka zvláště citliví, a proto musí být 
jejich dávkování příslušně redukováno. Výhodou 
benzodiazepinů v této indikaci je i jejich příznivý 
vliv na srdce. Vazbou na adenozinové receptory 
v koronárních artériích způsobují benzodiazepiny 
jejich vazodilataci. Antiarytmické a antifibrilační 
účinky benzodiazepinů jsou dány jejich interakcí 
s centrálními i periferními benzodiazepinovými re-
ceptory.(3)

Flumazenil – specifický antagonista
Flumazenil (Anexate – Roche), specifický antago-
nista benzodiazepinů, je také ve vodě rozpustný 
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jako midazolam. Jak ukázaly klinické zkoušky na 
dobrovolnících, má velkou terapeutickou šíři. Není 
čistým antagonistou, má malé parciální inverzní 
agonistické účinky.(4) Flumazenil antagonizuje v zá-
vislosti na dávce všechny farmakologické účinky 
benzodiazepinů na centrální nervový systém. Při 
interakci s benzodiazepiny neovlivňuje flumazenil 
jejich biologickou dostupnost ani farmakokinetiku. 
Biologický poločas flumazenilu je krátký, pouze 
0,8–1,2 hodiny. Klinická délka účinku je 2–3 ho-
diny. Z toho vyplývá, že je možný zpětný nástup 
sedace po jednorázové aplikaci flumazenilu. I flu-
mazenil podáváme titračním způsobem. Nejprve 
mizí ty účinky benzodiazepinů, které jsou závislé na 
vysoké okupaci receptorů, tj. hypnotický, sedativní 
a svalově relaxační, a teprve při vyšším dávková-
ní flumazenilu potom také účinek antikonvulzivní, 
amnestický a anxiolytický. Je to tzv. selektivní an-
tagonizace účinku benzodiazepinů a umožňuje an-
tagonizovat pouze jejich některé účinky při zacho-
vání ostatních, např. anxiolytického nebo amnes-
tického. Jako počáteční volíme dávku 0,2 mg  
a v minutových intervalech přidáváme 0,1–0,3 mg 
k dosažení žádoucího účinku.(5)

Antagonizace není na rozdíl od naloxonu prováze-
na ani zvýšením sympatické aktivity, ani zvýšením 
plazmatické hladiny katecholaminů. Pro klinickou 
praxi je důležité ještě jednou zdůraznit, že flumazenil 

má krátký biologický poločas. Proto zejména při 
antagonizaci účinku benzodiazepinů s dlouhým 
biologickým poločasem, např. diazepamu nebo 
flunitrazepamu, je běžný zpětný nástup sedace  
a dalších farmakologických účinků. Nesmíme dále 
spoléhat na to, že běžně používané dávky flumaze-
nilu do 1 mg zcela antagonizují všechny farmako-
logické účinky benzodiazepinů na centrální nervo-
vý systém. Často přetrvává parciální amnézie, při – 
na první pohled – výborném psychickém zotavení.  
Z tohoto důvodu je u ambulantních pacientů i po 
použití flumazenilu bezpodmínečně nutný dopro-
vod domů druhou osobou.

Propofol
Alkylfenol, hypnotikum bez analgetických účinů, je 
často používán k sedaci u výkonů v lokální anesté-
zii. Jeho farmakokinetické parametry ho předurčují 
pro použití zejména při ambulantních výkonech.(6)  
Již ve velmi nízkých dávkách 10 mg jsou proka-
zatelné anxiolytické účinky. Základní dávkování při 
bolusovém podání je propofol v dávce 0,5 mg/kg. 
V průběhu lokální anestézie podáváme propofol  
v infuzi rychlostí 2–3,5 mg/kg/h v závislosti na stup-
ni sedace pacienta. Anxiolýza a vysoký „satisfac-
tion“ index pacienta jsou hlavními výhodami podání 
propofolu během chirurgického výkonu. Sedativní 
účinky subanestetických dávek jsou využívány při 
mnohých lokálně anestetických technikách. Ideální 
stadium sedace je pospávání pacienta s rychlým 
otevřením očí jako reakce na slovní podnět. Za 3–5 
min. po ukončení infuze sedace rychle odeznívá. 
Amnestické účinky propofolu jsou malé, proto je 
vhodné ho kombinovat s velmi nízkými dávkami 
midazolamu. Účinky na respiraci jsou při dávkování 
užívaném k sedaci klinicky nevýznamné. Účinky na 
kardiovaskulární systém jsou závislé na dávce. Po 
bolusu může vzniknout hypotenze poklesem cévní 
systémové rezistence. Kromě sedativních a hypno-
tických účinků má propofol výrazné antiemetické 
účinky, zvláště je-li podán s opioidy. V subhypnotic-
kých dávkách má propofol antipruriginózní účinek, 
který je charakteristický pro opioidy.
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MAD systém pro nazální aplikaci farmak
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Opioidy
Opioidní analgetika působí v CNS modifikaci vní-
mání bolestivých podnětů, vzestup prahu pro bo-
lest a změny v reakci na bolest. Kromě toho mají 
v závislosti na dávce a druhu opioidu různě vyjá-
dřeny centrálně sedativně hypnotické účinky. Na 
začátku 70. let se pomocí radioaktivně značených 
derivátů morfinu prokázala přítomnost specific-
kých opiátových receptorů. Opioidy se váží v CNS 
na specifické opiátové receptory. Různé účinky 
opioidů jsou zprostředkovány různými populacemi 
opiátových receptorů. Vazbou na µ opiátové re-
ceptory jsou zprostředkovány analgezie, dechová 
deprese, bradykardie, mióza, obstipace i vznik ná-
vyku. Vazbou na kappa opiátové receptory dochází 
ke vzniku sedace, analgezie bez dechové deprese. 
Tímto mechanizmem působí analgezii agonisté – 
antagonisté např. pentazocin, nalbufin, butorfanol 
nebo z části také tramadol. Také sedace navozená 
nalbufinem je vyvolána interakcí s kappa opiátový-
mi receptory.(7)

Fentanyl – je nejčastěji používaným opioidem  
v anesteziologii.  Hlavním způsobem podání je i.v.  
V posledních letech je také častěji podáván na-
zálně. Základní dávkování k dosažení analgezie je 
1–2 ug/kg nazálně. Pro nazální aplikaci z roztoku 
je koncentrace fentanylu příliš nízká, neboť 1 ml 
obsahuje pouze 50 ug fentanylu. To znamená, že 
aplikovaný objem dosahuje nejméně 2 ml, takže 
ho musíme podávat frakcionovaně.

Sufentanil, ultrapotentní derivát fentanylu, má 
7–10x větší analgetický účinek. Osvědčila se 
dávka 0,5–1 ug/kg nazálně, při vyšších dávkách 
je patrná výrazná dechová deprese. Vzhledem 
k možnému ovlivnění respirace je vždy nutný 
pulzní oximetr. U dospělých pacientů se pohy-
buje celková dávka mezi 40–50 ug – odpovídá 
0,5 ug/kg. Je zajímavé, že biologický poločas při 
intravenózní cestě je delší než při nazální aplika-
ci a má velmi vysokou afinitu k mí1 opiátovým 
receptorům. 
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Alfentanil – je ultrakrátce působící derivát fenta-
nylu, který je využívaný především v ambulantní 
anestézii. Má asi 4krát menší analgetický účinek 
než fentanyl. Rychlost nástupu účinku je do 1 mi-
nuty. Délka trvání analgetického účinku činí jednu 
třetinu délky účinku fentanylu. Biologický poločas 
je 90 minut.

Remifentanil – je nejnovější derivát fentanylu. Má 
ve své molekule esterickou vazbu, která ho předur-
čuje k unikátním farmakokinetickým vlastnostem. 
Je totiž štěpen plazmatickými a tkáňovými esterá-
zami. Jeho biologický poločas je pouhých 8–20 
minut. Contex sensitive half time, tj. čas, za který 
klesne plazmatická hladina daného farmaka na 50 % 
 po 3 hodinové infuzi, jsou pouhé 3–4 minuty.(8)

Naloxon – je specifický antagonista opioidů, který 
v závislosti na dávce antagonizuje nejen jejich mí 
opiátový účinek, ale ve vyšší dávce také jejich úči-
nek na kappa opiátový receptor. Jeho rychlá intra-
venózní aplikace vede k navození sympatické sti-
mulace – tachykardii se zvýšením krevního tlaku. 
Biologický poločas naloxonu je kratší než fentanylu 
a jeho derivátů (s výjimkou remifentanilu). Proto 
je nutná opatrnost vzhledem k možnému výskytu 
opětovné dechové deprese. 

Ketamin – je disociativní anestetikum, které ovliv-
ňuje řadu neurotransmiterových systémů v CNS 
– cholinergní, noradrenergní, serotonergní i opi-
onergní. Váže se také na NMDA receptory, které 
jsou důležité pro učení a paměť (Hering, Schüttler 
2001). Snižuje hladinu neurostransmiterů gluta-
mátu. V závislosti na dávce působí ketamin se-
daci, analgézii, katalepsii a ve vyšších dávkách  
i anestézii. V klinickém dávkování netlumí dýchání 
a stimuluje kardiovaskulární systém. V některých 
zemích je používán jeho pravotočivý izomer, který 
je 1,7x anesteticky silnější než racemický ketamin. 
Ketamin můžeme aplikovat jak i.v., tak i.m. I při 
tomto způsobu aplikace je biologická dostupnost 
nad 90 %. Kromě toho se uplatňují u ketaminu  

i netradiční způsoby aplikace – bukální, nazální, 
rektální i orální. Biologická dostupnost po nazální 
aplikaci je 35 %. Ta může být zvýšena i účinkem 
aktivního metabolitu norketaminu, který má asi 1/3 
anesteziologického účinku výchozí látky. Ketamin 
má také lokálně anestetický účinek, který se může 
uplatnit při nazální aplikaci. Nazálně aplikovaný 
ketamin je v dávce 3–5 mg/kg používán zejména  
u dětí k usnadnění indukce do celkové anestézie.(9)

Netradiční způsoby aplikace
Nazální aplikace
Další vstup farmaka do organizmu je znám již od 
nepaměti. Jedná se o intranazální aplikaci používa-
nou jihoamerickými indiány již v době před Kolum-
bem. V 18. století působili v Paříži uspávači – tzv. 
endomeurs. Nabízeli na vhodných místech svým 
obětem šňupací tabák s obsahem Datura metel. 
Jakmile oběť usnula, byla okradena. V současné 
době se tato cesta využívá k aplikaci fentanylu, 
sufentanilu nebo butorfanolu k navození analgezie 
zejména u malých dětí, ale také u dospělých. Dále 
lze použít nazálně midazolam nebo ketamin při 
kombinaci obou farmak. Tak lze navodit spolehlivě 
analgosedaci v akutní medicíně. Maximální objem 
tekutiny, vhodný pro nazální aplikaci, je 1 ml. Při 
vyšším dávkování pak aplikovaná tekutina stéká po 
zadní stěně faryngu a dráždí k polykání a slinění. 
Tím se zředí a spolkne a účinek je pak nevyzpy-
tatelný. Nástup účinku po nazální aplikaci je velmi 
rychlý, protože sliznice konch je velmi dobře pro-
krvená i ve stavu hypotenze a šoku. Velikost dávky 
pro nazální aplikaci odpovídá přibližně dávce pro 
intramuskulární aplikaci.

Přednosti:
vlhká, dobře prokrvená sliznice, velká plocha
plocha nosní sliznice je 150 cm2

plocha čichové sliznice je 15 cm2

obejití first pass metabolizmu
přímý vstup do mozku a mozkomíšního moku

     čichovou sliznicí – skrz lamina cribriformis
rychlé vstřebávání dobře prokrvenou nosní sliznicí
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Výhody nazální aplikace
Mezi hlavní výhody nazální aplikace patří snadnost 
aplikace a konvenience. To znamená, že tato cesta 
je snadno akceptovatelná i u dětí na rozdíl třeba 
od rektálního způsobu podání. Nazální aplikace má 
rychlý nástup účinku. Již během 3 minut od aplika-
ce pozorujeme první známky účinku, vrchol účinku 
je dosažen za 10–15 min. Účinek je dobře řiditel-
ný a krátkodobý. Způsob aplikace je nebolestivý. 
Rychlost nástupu účinku je vyšší než při bukální 
aplikaci a jsou dosaženy vyšší plazmatické hladiny 
a tím i intenzivnější účinek.(10)

mAd – slizniční nazální aplikace
V současné době je nejvhodnějším způsobem 
nazální aplikace farmak – sprej. Nazální aplikátor 
MAD 100 nebo 300 (mucosal atomization device) 
je určen k topické aplikaci farmak. Nazální apliká-
tor přitom nasadíme na injekční stříkačku s obsa-
hem 1 nebo 3 ml. Aplikátor sedí také na klasické 
injekční stříkačce. Průchodem farmak nazálním 
aplikátorem, který má na špičce jemnou trysku, 
dochází ke vzniku aerosolu o velikosti částic 30 
až 100 mí. Aerosolové částice se pak jako jem-
ná mlha rozprostírají na nosní sliznici odkud jsou 
resorbovány.

Bukální a sublingvální aplikace
Orální podávání farmak je pravděpodobně nejen 
nejpoužívanější, ale také z hlediska pacienta nej-
příjemnější způsob aplikace. Nevýhodné je však 
z farmakokinetického hlediska, protože dochází  
k průchodu farmak játry a dále rozkladu trávicími 
enzymy gastrointestinálního traktu. Je také znač-
ná interindividuální variabilita nástupu a intenzity 
účinku, který je často ovlivněn množstvím a slo-
žením přijaté potravy. Z tohoto pohledu je výhodné 
vstřebávání farmak přímo z dutiny ústní a to bu-
kálně nebo sublingválně. Tímto způsobem dojde 
k obejití tzv. first pass efektu jaterního metaboli-
smu a zamezí se enzymatické degradaci v hor-
ních částech trávicího traktu. Výhodná je i velká 
compliance. V současné době jsou transbukálně 

podávána zejména analgetika – opioidy fentanyl 
a sufentanil, midazolam, nitroglycerin, ale také 
četná jiná farmaka, např. inzulín, testosteron  
a další.(11)

Anesteziologické techniky podávání farmak
Perorální sedace v dermatologii 
V současné době se k perorální sedaci užívají sko-
ro výhradně benzodiazepiny – diazepam, midazo-
lam, alprazolam, oxazepam nebo bromazepam. 
Barbituráty jsou již považovány za obsolentní. 
Perorální sedace je nejpopulárnější druh sedace. 
Cílem je docílit změnu chování, navodit anxiolýzu  
a sedaci, psychomotorické zpomalení s emoci-
onálním útlumem. Hlavním cílem je snížit strach 
před výkonem. Mezi výhody patří jednoduchost 
provedení, jisté použití a akceptovatelnost a bez-
bolestnost aplikace. Výskyt závažných komplika-
cí je velmi malý. Mezi hlavní nevýhody patří vol-
ba vhodné dávky, velké interindividuální rozdíly  
a nemožnost titrace dle účinku. Největší účinek je  
u pacientů s mírným nebo středně velkým stra-
chem. U odontofobie je často účinek nedostatečný 
a je nutná intravenózní sedace.

Při použití benzodiazepinů dochází k anxiolýze, 
amnézii, sedaci, centrálně svalově relaxačnímu 
účinku a ve vyšším dávkování i k hypnotickému 
účinku. Z benzodiazepinů je dosud nejčastěji po-
užíván diazepam – tablety 5–10 mg, dávka 0,15 
mg/kg. Většinou vystačíme s dávkou 5–10 mg, 
u starých nemocných a pacientů se zdravotními 
komplikacemi stačí často 2,5 mg. U pacientů  
s velkým strachem a nadváhou se používá diaze-
pam v dávce 10–20 mg. Nástup účinku je za 15–
60 min, maximální účinek za 1 h. Klinická délka 
účinku je 2–6 h. Biologický poločas diazepamu je 
20–40 h, u starých lidí může přesáhnout až 100 h!  
Na dlouhém účinku se podílejí také aktivní meta-
bolity a enterohepatální oběh. Hlavní aktivní me-
tabolit desmetydiazepam má biologický poločas 
více než 100 h! Základní pravidlo pro určení bio-
logického poločasu v hodinách = věk pacienta 
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v rocích. Po diazepamu poměrně často dochází  
k výskytu euforie a neurčitelného pocitu štěstí. Je 
to způsobeno vyplavením neurotransmiteru dopa-
minu v mozkových centrech odměny. Diazepam 
má velkou terapeutickou šíři a po perorální aplika-
ci minimální účinek na ventilaci a hemodynamiku. 
Značné ovlivnění psychomotoriky přetrvává 6– 
8 h, proto je méně vhodný pro ambulantní použití 
a je nutný doprovod pacienta dospělou osobou 
domů.

Nejčastěji používaným benzodiazepinem v sou-
časné době je midazolam. Základní dávkování se 
pohybuje okolo 0,1 mg/kg. Prakticky se podává 
7,5 mg, u svalnatých mladých mužů 15–20 mg. 
Nástup účinku je za 10 min, maximální účinek za 
30 min. Klinická délka účinku je 2–4 h, biologický 
poločas 2,5 h. Optimální čas pro zahájení výkonu 
je do 30 min, jestliže dochází k prodloužení čeka-
cích dob, účinek postupně vyprchává. Amnestický 
účinek se vyskytuje v závislosti na dávce. Ode-
znění účinku následuje v pořadí – sklon ke spán-
ku – sedace – svalová koordinace. Vzácně může 
dojít k rebound fenoménu se strachem a neklidem.  
O paradoxní reakci po midazolamu – viz děti. Také 
midazolam má velkou terapeutickou šíři a po per-
orálním podání minimálně ovlivňuje kardiorespi-
rační systém. 

Zajímavou kombinací je podávání 2 benzodia-
zepinů – midazolamu a diazepamu per os. Mi-
dazolam je 2–3x silnější než diazepam. Nejprve 
podáme 60 min před výkonem 5–10 mg diaze-
pamu a za 30 min následuje midazolam v dávce  
7,5 mg. Ač jsou obě farmaka benzodiazepiny, 
jejich účinek se vzájemně potencuje, víc, než při 
podání jednotlivých benzodiazepinů v ekvipotent-
ních dávkách. Patrně zde hraje roli vazba obou 
benzodiazepinů na různé subpopulace benzodia-
zepinových receptorů.

Midazolam můžeme podat také netradičními 
způsoby aplikace. Je to ovšem podání off-label. 

Nejsnadnější technikou je nakapání midazolamu  
v dávce 1 ml = 5 mg na kostku cukru, což se 
akorát vejde do klasické kostky. Kostku cukru pak 
umístíme sublingválně pod jazyk a necháme roz-
pustit. Do 5–10 min se projeví sedace, jejíž hloub-
ka je však individuální. Tato technika je jednoduchá 
a neinvazivní a vede ke zklidnění pacienta.(12) Další 
možností je použití midazolamu v medu. Příprava 
probíhá magistraliter v lékárně, med musí být lé-
kařsky certifikovaný. Je možno docílit koncentra-
ce midazolamu 20 mg v 1 ml medu. Med je velmi 
viskózní a dobře lpí na sliznicích dutiny ústní, od-
kud dochází ke vstřebávání. Kromě transbukálního 
vstřebávání je možná aplikace midazolamu nazálně 
(tzv. MAD systémem). Midazolam, vzhledem ke 
svému pH, aplikován na nosní sliznicí pálí. Pálení 
však odeznívá do 2 min. Sedace nastupuje velmi 
rychle.

Z dalších benzodiazepinů můžeme jmenovat alpra-
zolam v tabletách po 0,5 mg. Běžná dávka jako 
premedikace je 0,5–1 mg (staří lidé 0,25 mg). Ma-
ximální účinek nastupuje za 1–2 h. Biologický po-
ločas je 10–15 h. Alprazolam působí silně anxioly-
ticky, dobrou účinnost vykazuje při atacích paniky.

Z dalších preparátů se občas používá bromazepam 
(Lexotanil) tbl. po 3 mg. Běžná dávka je 3–6 mg,  
nástup účinku za 60 min. Biologický poločas 10–
20 h. Jedná se o denní tranquilizér s anxiolytickým 
účinkem bez podstatné sedace.

Provedení orální sedace
Pacient přijde asi 1 h před výkonem. Tablety za-
pije 100 ml vody. Po příjmu beznodiazepinu za-
jistíme kontinuální dohled. Optimální je pacienta 
usadit ve stomatologickém křesle. Tak je možno 
stálé hodnocení stupně sedace lékařem, kte-
rý posoudí, zda je nutno čekat ještě déle nebo 
zda je již možno začít s plánovaným výkonem.  
K monitoraci použijeme pulzní oximetr a tonome-
tr na měření krevního tlaku. Monitorace pacienta 
zaručuje jistotu pro ošetřující personál, ale také 
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je demonstrací pro pacienta, že je monitorován  
a tudíž v bezpečných rukou.

Sedace při vědomí benzodiazepiny
Anesteziologická technika, při které je ovlivněno 
vědomí pacienta jen do té míry, že je zachována 
jeho spolupráce s ošetřujícím personálem. Základ-
ní životní funkce jsou ovlivněny pouze nevýrazně. 
Nejčastěji se používají k sedaci při vědomí ben-
zodiazepiny, především midazolam. Z farmakolo-
gických účinků využíváme zejména anxiolytické  
a amnestické, zčásti také sedativní účinky. K navo-
zení anxiolytických a amnestických účinků stačí již 
velmi nízké dávky midazolamu 2–3 mg i.v. 

Při sedaci při vědomí podáváme midazolam tit-
račním způsobem, tj. přidáváme ho po malých 
dávkách 1–2 mg i.v. až k nástupu žádoucího 
účinku. Ten se projeví smazaným výrazem ob-
ličeje, přivřením horních očních víček (Verillovo 
znamení) a obtížemi při vyjadřování. Někdy je 
přítomna logorhea. Je zčásti oslabena autokritika 
a osoba je schopna sdělit i informace, o kterých 
by za normálních okolností pomlčela. Základním 
předpokladem pro provedení sedace při vědo-
mí benzodiazepiny je nespěchat. V klidu určíme 
základní dávku midazolamu vzhledem k věku, 
pohlaví, tělesné hmotnosti, současnému zdra-
votnímu stavu a aktuální medikaci. U mladých 
pacientů dosahuje celková dávka midazolamu 
7,5–10 mg i.v., u pacientů nad 60 let často stačí 
celková dávka 3–5 mg i.v. U starších pacientů 
je základní dávkování samozřejmě nižší, okolo  
1,5 mg i.v, u nejstarších pacientů pak činí 0,5– 
1 mg i.v. Jestliže za 2–3 minuty od základní apli-
kace nedosáhneme požadovaného stupně seda-
ce, přidáváme po 1 mg v 30–60 sekundových 
intervalech.(13,14,15)

Sedace při vědomí propofolem
Jedna z dalších alternativ pro ambulantní ošet-
ření pacientů trpících významnou úzkostí a stra-
chem v ordinaci. Provádíme monitoraci pulzním 

KONfERENCE AKNé  
A ObLIČEJOVé DERMATóZY

Sekce akné a obličejové dermatózy České 
dermatovenerologické společnosti po roce 
srdečně zve opět všechny lékaře zajímající 
se o problematiku obličejových dermatóz 
na 14. konferenci Akné a obličejové der-
matózy, která se bude konat dne 6. listo-
padu 2020 v hotelu Quality Hotel brno Ex-
hibition Centre v brně (dříve Holiday-Inn). 
Srdečně zváni jsou i slovenští kolegové. 

Program konference je již připraven a dou- 
fáme, že pro Vás bude zajímavý a že se ze-
jména po nynější konferenční pauze akce 
zúčastníte jako vždy v hojném počtu. Po-
zvání k přednášení přijali: prof. MUDr. Petr  
Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, prim. MUDr. 
Jitka Vokurková, Ph.D, doc. MUDr. Jar- 
mila Rulcová, CSc., prim. MUDr. Hana Ze-
lenková, Ph.D, MBA, prim. MUDr. Renata 
Kučerová, Ph.D., as. MUDr. Nina Benáková, 
Ph.D., MUDr. Dominika Diamantová MBA, 
MUDr. Jan Říčař, Ph.D., prim. MUDr. Hana  
Bučková, Ph.D., MUDr. Zuzana Nevoralová, 
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oximetrem, dále se sleduje neinvazivně krevní tlak  
a také dechová frekvence. Existuje několik způso-
bů provedení sedace při vědomí propofolem pro 
dermatologické výkony. Pro všechny výkony je 
však nutná dobře zavedená průchodná nitrožilní 
kanyla pro aplikaci propofolu.(16)

Sedace pomocí malých bolusů propofolu 
podávaných anesteziologem
Jedná se o nejstarší, nejjednodušší, nejlevnější 
a na druhé straně také nejproblematičtější a nej-
méně bezpečný způsob sedace při vědomí pro-
pofolem. Při ní podává anesteziolog pacientovi 
nitrožilně malé bolusy propofolu v určitých inter-
valech. Úvodní dávka je obvykle 0,25–0,5 mg/kg 
a poté jsou podle reakce pacienta přidávány další 
bolusy po 0,1–0,2 mg/kg. Zásadní nevýhodou 
této techniky je, že plazmatické koncentrace pro-
pofolu velmi kolísají a pacientova sedace je tak 
nevyvážená. Bezprostředně po aplikaci bolusové 
dávky je riziko přílišného útlumu vědomí i oběhu 
a naopak před podáním další dávky může být pa-
cient téměř plně při vědomí s následnou negativní 
reakcí na vlastní výkon.

Analgosedace
Sedace při vědomí navozená kombinací analge-
tika se sedativem. V současné době se nejčas-
těji používá kombinace benzodiazepin – opioid. 
Obě farmaka jsou vysoce receptorově specific-
ká. Váží se v centrálním nervovém systému na 
specifické benzodiazepinové nebo opiátové re-
ceptory.

Midazolam – remifentanil
Jestliže je výkon spojen s potřebou doplnění lokální 
anestézie, můžeme kombinovat ultrakrátce půso-
bící opioid remifentanil s midazolamem. Vzhledem 
ke krátkému biologickému poločasu remifentanilu 
podáme nejprve frakcionovaně základní dávku mi-
dazolamu 3–5 mg i.v. Pak postupně přidáváme re-
mifentanil také frakcionovaně v dávkách po 10–20 
µg i.v. V průběhu výkonu monitorujeme saturaci 

hemoglobinu kyslíkem pulzním oximetrem, vhod-
né je podávat v průběhu výkonu kyslík kyslíkovými 
brýlemi.

Alfentanil – midazolam
S hypnotiky můžeme kromě remifentanilu také 
kombinovat další krátkodobě působící opioid 
alfentanil. Nejprve podáme tento opioid v dávce 
10–15 µg x kg-1 i.v. Po nástupu účinku, který se 
projeví pocitem omámení a motání hlavy přidáme 
midazolam po 1–2 mg až do nástupu žádoucí se-
dace.Vzhledem k tomu, že někteří pacienti vnímají 
aplikaci alfentanilu jako nepříjemnou pro pocit 
motání hlavy, je optimální nejprve podat 1–2 mg  
midazolamu, pak uvedenou dávku alfentanilu  
a pak přidávat midazolam až do nástupu žádou-
cího účinku.

Sufentanil – midazolam
Nejprve aplikujeme sufentanil v uvedené dávce  
a pak přidáme midazolam. Přidáváme bolusy  
v dávkách jak uvedeno.
Midazolam 2–3 mg (40 ug/kg) + sufentanil 
10–15 ug (0,1–0,15 ug/kg), bolusově sufentanil 
2,5–5 ug + midazolam 0,5–1 mg

Kromě midazolamu podáváme také propofol, opět 
jsou možné různé kombinace: 
Alfentanil 0,25–0,5 mg (5 ug/kg) + propofol 
30–50 mg (0,5 mg/kg), bolusově propofol 
15–30 mg (0,3 mg/kg) + alfentanil 0,25– 
0,5 mg (5 ug/kg)

Propofol – remifentanil
Představuje další alternativu analgosedace při vě-
domí. Propofol nejprve podáme v bolusu v dávce 
0,5 ug/kg i.v. během 30 sekund a pokračujeme 
infuzí rychlostí 1–3 mg x kg-1  x  h-1. Remifen-
tanil pak přidáváme ve formě bolusu 10–20 mg 
i.v. podle potřeby analgezie v průběhu operačního 
výkonu. Je možná i trojkombinace midazolam – al-
fentanil – propofol, kde se jednotlivé komponenty 
vzájemně potencují.
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Midazolam 2–3 mg (40 ug/kg) + alfentanil 0,25–
0,5 mg (5 ug/kg) + propofol 20–40 mg (0,4 mg/kg)

Sedace nazální aplikací remifentanilu nebo sufen-
tanilu spolu s intravenózní aplikací frakcionova-
ných dávek midazolamu

Průběh sedace
Po usazení pacienta aplikujeme MAD systémem 
sufentanil v dávce 0,5 ug/kg (u starých osob 
0,25 ug/kg) nebo remifentanil v dávce 5 ug/kg 
nazálně (u starých pacientů 3 ug/kg).(17) Již za 
několik minut po aplikaci cítí pacient nastupující 
sedaci a má pocit omámení. Do 10 minut je úči-
nek obou farmak dolonale rozvinut. Po nástupu 
účinku zajistíme venózní kanylou žílu, posléze 
následuje lokální anestezie nebo svodná aneste-
zie. Do žíly přidáme midazolam v dávce 1–2 mg. 
Dochází k prohloubení sedace. Saturaci hemo-
globinu kyslíkem monitorujeme pulzním oximet-
rem. Midazolam přidáváme po 1 mg i.v. Spotřeba 
při 60 min trvajícím výkonu se pohybuje okolo 
3–4 mg.

Poznámka
Citlivost na respirační depresi způsobenou opioidy 
je u různých pacientů velmi individuální. To platí 
dvojnásobně u starých osob. Proto bedlivě moni-
torujeme saturaci hemoglobinu kyslíkem. V přípa-
dě potřeby je nutno podat kyslík kyslíkovými brý-
lemi. Proto je zapotřebí mít na pracovišti alespoň 
kyslíkovou bombu. Potřeba dostatečné analgezie  
u pacientů v sedaci při vědomí vedla pracovní-
ky univerzity v Pittsburghu k nové koncepci, tzv. 
disociativní sedaci a analgezii ketaminem. Ta 
zachovává výhody sedace při vědomí, ale zároveň 
výrazně zvyšuje práh bolesti. Výskyt psychomime-
tických účinků po ketaminu lze redukovat malými 
dávkami midazolamu.

1. Vědomí: pacient zůstává oslovitelný a vyhoví 
výzvě. Jeho reakce je správná, odpovídající, ale 
poněkud zpomalená. Oči zůstávají otevřeny, pohled 

ztrnule upřen. Často je přítomen vertikální nystag-
mus a pacient obtížně pohybuje bulby.

2. Spolupráce: spolupráce v průběhu výkonu je 
možná, pacient uposlechne příkazu robotiform-
ním způsobem. Jednání je změněno, pohyby jsou 
strojové. Pacienti běžně zůstávají nehybní až kata-
toničtí, pokud nejsou vyzvání k určitému pohybu. 
Výzvě vyhoví pacient ihned a často přehnaným 
způsobem. Je vyznačen určitý stupeň katalep-
sie. Pokud pacient zaujme novou polohu, zůstane  
v ní nehnutě po dlouhou dobu, pokud není vyzván, 
aby ji změnil.

3. Amnézie: většina pacientů má totální antero-
grádní amnézii. Občas je zřejmý pohyb jako re-
akce na bolestivý chirurgický podnět. I neúčelné 
pohyby je možné zaznamenat. Ale zpětně nejsou 
zafixovány nepříznivé vzpomínky a nepříjemné 
pocity.

4. Disociace: Pacienti v průběhu pociťují „vznáše-
ní se", příjemné, ale verbálně nepopsatené tělesné 
senzace nebo pocity oddělení těla od duševní slož-
ky. Pokud nemají tyto pocity v průběhu, často je 
popisují z doby zotavování.

5. Snění: Ačkoliv jsou pacienti oslovitelní a do-
konce schopni naprosto simultánní slovní komu-
nikace, mohou mít snové stavy. Snění a rozhovor 
přitom mohou být na zcela odlišná témata. Po 
zotavení jsou schopni se upomenout na sny, ale 
nikoliv na stav a téma konverzace. Část si nevzpo-
mene na přesné detaily, ale dobře si vybaví, zda 
jejich sny byly příjemné, nebo nikoliv. Živé a/nebo 
nepříjemné snění je nejpravděpodobnější a nej-
častější v případech, kdy se podávají dávky vyšší 
než pouze tzv. analgetické, tj. přibližně v rozmezí  
1–5 mg/kg t. hm. i. v.

6. Analgezie je výborná, i když ne úplná. Je pře-
devším somatická, nevyhovuje pro viscerální dráž-
dění, spojené zejména s distenzí a tahem. Lze ji 
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doplnit nervovými bloky, infiltrací aj. Základní dávka 
se pohybuje mezi 0,25 až 0,5 mg/kg  i.v. Podle kli-
nického obrazu lze pak přidávat ketamin v dávkách 
5–10 mg i.v. Ketamin můžeme podávat také infuz-
ně. Po nabíjecí dávce (loading dose) 0,5 mg/kg i.v. 
pokračujeme infuzí rychlostí 0,01–0,2 mg/kg/min. 
Pokud nelze podat úvodní dávku i.v., je vhodné 
intramuskulární nebo alternativní podání a pak lze 
pokračovat intravenózně.

Další anesteziologickou technikou, kterou může 
provádět samostatně zaškolený dermatolog nebo 
anesteziologická sestra je inhalační analgosedace 
oxidem dusným spolu s kyslíkem v přípravku Ento-
nox. Proto se o ní zmiňuji podrobněji.

Oxid dusný je nejstarším anestetikem používa-
ným v současné anesteziologii. Již před více než 
dvěma sty lety prokázal slavný chemik Humphrey 
Davy jeho analgetický účinek. V roce 1844 ne-
úspěšně demonstroval jeho anestetický účinek 
Horace Wells v Bostonu. Nyní máme k dispo-
zici od firmy Linde směs 50% N2O s 50% O2  
v novém designu, který umožňuje rychlé, snad-
né a úspěšné podání. V Německu, Švýcarsku, 
Rakousku a dalších zemích se rychle šíří podání 
Entonoxu v různých oblastech medicíny. Velkou 
předností Entonoxu je to, že může být podáván 
nejen anesteziology, ale také lékaři jiných odbor-
ností nebo středně zdravotnickým personálem po 
předchozím zaškolení. Oxid dusný představuje 
anestetický plyn s velmi jemným ovlivněním CNS 
a především kardiorespiračního systému. Výskyt 
vážných nežádoucích účinků je zcela minimální. 
Na druhé straně je jeho účinek značně individuál-
ní. Jeho použití vyžaduje jistou kreativitu a vcítění 
do pocitů pacienta. Na rozdíl od jiných anestetik 
se zde uplatňuje výrazně sugesce, neboť účinek 
N2O činí pacienta zvláště senzibilním pro suges-
tivní působení. Je nesporné, že opětné zavedení 
kombinace 50% N2O s 50% O2 představuje obo-
hacení palety anestetik v různých oblastech me-
dicíny. 

Fyzikálně chemické vlastnosti
Oxid dusný je nedráždivý, nasládle chutnající plyn  
a spolu s xenonem je jediným anorganickým ply-
nem používaným v anesteziologii. Molekulární 
hmotnost je 44, specifická váha je 1,53 ve srov-
nání se vzduchem, který má specifickou váhu 1. 
Bod varu je -88,5 stupňů, koeficient rozpustnosti 
krev-plyn je 0,47. 

Dýchací systém
Patrně centrálně nervovou stimulací a aktivací plic-
ních receptorů reagujících na roztažení vede inha-
lace oxidu dusného k vzestupu dechové frekvence 
a tím paralelně k mírné redukci dechového objemu. 
Celkově však zůstává parciální tlak oxidu uhličitého 
nezměněn. Na základě toho, že je oxid dusný bez 
zápachu a nezpůsobuje podráždění sliznice bron-
chů, je jeho podání příjemné.

Kardiovaskulární systém
Účinek oxidu dusného na oběhový systém je klinic-
ky nevýznamný. Klinické studie ukázaly, že dochází 
k lehkému zvýšení srdeční frekvence a tepového 
objemu a periferní rezistence tzn., že oxid dusný 
má lehký sympatomimetický účinek. Po nástupu 
sedace a anxiolýzy srdeční frekvence krevní tlak 
mírně klesá. Účinek oxidu dusného na kardiovas-
kulární systém je také modifikován současným 
podáním kyslíku v koncentraci vyšší, než je ve 
vzduchu. 

Farmakokinetika oxidu dusného se blíží ideálu. 
Podobně jako ostatní inhalační anestetika se do-
stává plícemi do krevního oběhu a dále do CNS, 
kde rozvíjí svůj účinek. Oxid dusný je v krvi vel-
mi málo rozpustný (koeficient krev-plyn je 0,47), 
takže dochází k rychlému vyrovnání alveolární 
koncentrace v plicích s koncentrací v krvi. Rychle 
stoupající koncentrace plynu v krvi znamená rych-
lý prostup na místo účinku v mozku. Oxid dusný 
má vedle desfluranu nejnižší rozpustnost v krvi  
a tím také nejrychlejší nástup účinku. Oxid dusný 
je transportován v krvi ve volném stavu, aniž by se 
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vázal na hemoglobin. Není téměř metabolizován  
a je opět vylučován plicními alveoly. Nízká roz-
pustnost v krvi je také příčinou velmi rychlého 
odeznění účinku.(18)

Provedení inhalační analgosedace oxidem dusným
Při navození sedace oxidem dusným je velmi 
důležitý kontakt pacienta s lékařem. Při nástupu 
účinku hovoří lékař uklidňujícím hypnotizujícím 
hlasem s pozitivním obsahem. Zdravotnický pra-
covník hodnotí vliv oxidu dusného na pacienta 
otázkou „jak se cítíte?“ nebo „jak byste popsal 
své pocity a náladu?“. Volba řeči zdravotnickým 
pracovníkem je velmi důležitá, protože tím je dána 
celková atmosféra při ošetření. Pacient se sedací 
oxidem dusným je totiž velmi přístupný slov-
ní sugesci. Negativní vjemy, hlasitý hovor nebo 
nešetrné harašení s nástroji (výskyt hyperakuzie 
při inhalaci oxidu dusného) znamenají negativní 
zážitek pro pacienta. V průběhu vyšetření neproje-
vujeme netrpělivost, nespěcháme. Pacient je bě-
hem sedace ve vulnerabilním stavu a citlivě vnímá 
přítomný spěch nebo nezájem lékařského týmu  
a reaguje strachem nebo neklidem. Těsný kon-
takt mezi zdravotnickým personálem a pacientem  
u něho vyvolává pocit bezpečí. Odpovídající řeč 
těla a event. přiměřené dotýkání se pacienta 
(např. rukou v lopatkové krajině) podporuje po-
zitivní atmosféru během vyšetření. Pacient má 
být během vyšetření klidný, psychicky uvolně-
ný a oslovitelný. Má být schopný kooperace se 
zdravotnickým personálem. Vnímání bolestivých 
pocitů je výrazně redukováno. I injekce lokálního 
anestetika je dobře tolerována. Na prvním místě 
však stojí sedace navozená oxidem dusným, kte-
rá ale v žádném případě nemůže nahradit analge-
tický účinek lokálního anestetika.

Klinické projevy inhalace oxidu dusného
Prvním klinickým příznakem účinku oxidu dus-
ného je pocit omámení a u někoho točení hlavy. 
Zároveň dochází k parestéziím v horních a dolních 
končetinách, případně i dutině ústní. Dostavuje se 

pocit tepla v těle, který probíhá ve vlnách. Nastu-
puje analgézie. Dochází k pocitu euforie. Krevní 
tlak a srdeční frekvence nejprve mírně stoupají, 
stejně tak respirační frekvence. Dochází k perifer-
ní vazodilataci. Může se objevit flush (zčervenání 
v obličeji). Svalový tonus také u některých jedinců 
mírně klesá, takže je výrazný pocit lehkosti dolních 
končetin, jsou patrné změny ve vnímání, může se 
vyskytnout hyperakuzie – zvýšené sluchové vní-
mání během výkonu. Strop se může přibližovat 
a pohybovat. Může se objevit smích nebo pláč. 
Již Humprey Davy pozoroval výskyt příjemných 
sexuálních voluptózních pocitů a velmi vzácně  
i orgazmus. Z těchto důvodů je oxid dusný zne-
užíván.

Výhody Entonoxu
1) snadnost použití – nový design přístroje
2) možnost použití i zaškoleným středním zdra-

votnickým personálem 
3) možnost použití zaškolenými neanestezio-

logy, např. dermatology, stomatology nebo 
gastroenterology
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4) vzcela bezpečné použití, minimální výskyt ne-
žádoucích účinků

5) velmi rychlý nástup sedace a analgezie
6) bezvadná řiditelnost účinku, rychlé psychomo- 

torické zotavení. Do 30 minut od skončení ap-
likace možnost řídit auto

7) jedinečná rychle nastupující sedace a analgezie 
u kooperujících malých dětí

8) Možnost použití v nejrůznějších oblastech me-
dicíny a tím rozšíření možností sedace a analge-
zie i v zařízeních, kde nejsou přítomni anestezio- 
logové

Methoxyfluran
Velmi potentní inhalační anestetikum sladké ovoc-
né vůně, vysoce rozpustný v tucích. Má výrazný 
analgetický účinek již v subanestetické koncentra-
ci. V této koncentraci neovlivní negativně činnost 
ledvin. Methoxyfluran je podáván píšťalou. Kontinu-
ální inhalace 3 ml methoxyfluranu vyvolá analgézii 
v délce 25–30 min. Intermitentní inhalace může 
prodloužit analgetický účinek. Nástup účinku je 
velmi rychlý, po 6–8 vdeších, stejně tak i odeznění 
účinku. Methoxyfluran by se mohl uplatnit i při růz-
ných výkonech v korektivní dermatologii.(19)

1. Frey, t.: korektivní dermatologie. českosloven-
ská dermatologie 85, 2010, 5–12.

2. hess, l.: benzodiazepiny v anesteziologii upro- 
střed 90. let – jak dál? remedia 1997; 7:124–126.

3. WhitWam, J. g.: midazolam-Flumazenil. der ne-
ueste stand minim. invas. ther. 4, suppl., 1995, 
31–38.

4. hess, l., málek, J., schreiberová, J.: specifický 
antagonista benzodiazepinů flumazenil na začát-
ku 21. století – je vůbec zapotřebí? anest intenziv 
med. 

5. hess, l., bígl, p., ščigel, V.: Faktory, které rozho-
dují o účinku midazolamu a flumazenilu při sedaci 
při vědomí. remedia 1999; 9:32–35.

6. hess, l.: propofolum. remedia 1996; 6 (6): 331–
334.

7. Freye, e.: opioide in der medizin. 8 auflage. ber-
lin, heidelberg, new york: springer-Verlag, 2008.

8. hess, l.: remifentanilum. remedia 1998; 8 (2): 
71–76

9. kochs, e., krier, c., buzello, W., adams, a. h.: 
anästhesiologie georg theime Verlag stuttgart, 
new york 2001–1662 s.

10. bořík, o.: resorpční schopnost sliznice dý-
chacích cest. plzeňský lékařský sborník, suppl. 
14/1964, spn 8–72.

11. amrein, r., hetzel, W.: pharmacology of dormi-
cum (midazolam) and anexate (flumazenil). acta 
anaesth. scand. 34, suppl. 92, 1990, 6–15.

12. hess, l.: sedace při vědomí midazolamem. pra-
ha: hoffmann la roche 1991, 78 s.

13. Wiener-kronish, J. p., gropper, m. a.: consci-
ous sedation. hanley and belfus, inc., philadelp-
hia, 2001.

14. hess, l.: propofolum. remedia 6, 1996, 331–334.
15. Vercauteren, m., boeckx, e., hanegreefs, g., 

et al: intranasal sufentanil for pre-operative sedati-
on 43, 1988, 270–3.

16. mathers, F. g.: dentale sedierung. lachgas und 
orale sedativa in der praxis. deutscher zahnärzte 
Verlag köln 2011, 173 s.

17. Jephcott, c., grummet, J., nguyen, n., spruyt, 
o.: a review of the safety and efficacy of inhaled 
methoxyflurane as an analgesic for outpatient 
procedures. brit Journ of anaesth, 120, 2018, 
1040–1048.

literatura

V současné době máme k dispozici širokou paletu farmak k navození sedace a anal-
gezie v různých medicínských oborech. Různé způsoby sedace – perorální, intrave-
nózní i inhalační se mohou uplatnit i při rozmanitých výkonech v korektivní derma-
tologii a tento článek podává 
současný přehled možnos-
tí různých technik sedace  
v dermatologii.
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Vysoká účinnost 1,2 • Rychlý nástup účinku 3 
• Pohodlná aplikace

Efektivní terapie psoriázy  

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

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

Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: Předplněná injekční stříkačka 
obsahuje brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: Injekční roztok (injekce). 
Indikace: Léčba středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkovaní: 
Doporučená dávka je 210 mg ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. Kontraindikace: 
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce 
např. aktivní tuberkulóza. Zvláštní upozornění: Byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina 
pacientů, u kterých se objevilo sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Přípravek může 
zvyšovat riziko infekcí. Jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba 
postupovat opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před 
zahájením léčby přípravkem. Interakce: Současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním 
věku musí během léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným 
ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: 
Časté - chřipka, dermatofytózy, neutropenie, bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, nauzea, artralgie, myalgie, únava, reakce v místě injekce. 
Méně časté – kandidózy, konjunktivitida. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat 
v krabičce a při pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou. Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se 
ohřát na pokojovou teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 
55, DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001. Způsob výdeje a hrazení: Výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý 
přípravek je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 26. 9. 2019. Před předepsáním léčivého přípravku si 
přečtěte plnou verzi souhrnu údajů o přípravku. Reklama na léčivý přípravek.
Reference: 1. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum®, 26. 9. 2019. 2. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with 
brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 and AMAGINE-3). 3. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.
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Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě 

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3

*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.


