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Imunoterapie, která dává šanci více pacientům 
s těmito onemocněními:

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

1–5

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

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

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

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

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

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

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

 – v monoterapii po předchozí léčbě 

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

ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Kvalitativní a kvantitativní složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace*: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného 
nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic 
(NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastazujícího NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny v první linii u dospělých bez EGFR nebo ALK. Renální karcinom 
(RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem; v kombinaci s kabozantinibem terapie pokročilého RCC 
v první linii u dospělých. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): 
monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých 
po selhání léčby platinovými deriváty. Skvamózní karcinom jícnu (OSCC): monoterapie neresekovatelného pokročilého, rekurentního nebo metastazujícího OSCC u dospělých po předchozí kombinované chemoterapii na bázi fl uorpyrimidinu 
a platiny. Dávkování*: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom). Kombinace s ipilimumabem:Melanom: 1 mg/kg 
nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) 
resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 
2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Kombinace s kabozantinibem: RCC: 240 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny nebo 
480 mg nivolumabu i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny s kabozantinibem 40 mg perorálně každý den. Kombinace s ipilimumabem a chemoterapií: NSCLC: 360 mg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí 
(30 min) každých 6 týdnů a 2 cykly chemoterapie na bázi platiny každé 3 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby melanomu po dobu max. 12 měsíců a u léčby NSCLC 
v kombinaci a RCC v kombinaci s kabozantinibem po dobu max. 24 měsíců. Léčba kabozantinibem pokračuje do progrese nebo nepřijatelné toxicity. Další podrobnosti dávkování viz SPC. Způsob podání: Pouze jako i.v. infuze. Kontraindikace:
Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. do 5 měsíců po poslední dávce). Podle 
závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se musí dávka kortikosteroidů snižovat postupně po dobu min. 1 měsíce. V případě závažných, opakujících se nebo jakýchkoli život ohrožujících imunitně podmíněných 
NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří 
již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, a nepředpokládá se, že inhibice nebo indukce enzymů cytochromu P450 (CYP) nebo jiných enzymů 
metabolizujících léky současně podávanými přípravky bude mít dopad na jeho farmakokinetiku. Vzhledem k potenciální interferenci systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv s farmakodynamikou nivolumabu je třeba se jejich 
podávání na počátku, před zahájením léčby, vyhnout. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou 
antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: únava, vyrážka, pruritus, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, 
lipázy, amylázy, kreatininu, hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie, neutropenie; u kombinace s ipilimumabem, příp. 
chemoterapií dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin; u kombinace s kabozantinibem 
dále i infekce horních cest dýchacích, kašel, dysgeusie, závrať, hypertenze, stomatitida, dyspepsie, syndrom palmoplantární erytrodysestezie, proteinurie, hypofosfatemie, hypermagnezemie, hypernatremie a snížení tělesné hmotnosti. 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 
24 ml 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 2021. 
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v těchto indikacích: pokročilý maligní melanom v monoterapii, kombinaci s ipilimumabem a v adjuvanci, pokročilý renální karcinom 
v monoterapii i kombinaci s ipilimumabem, nemalobuněčný karcinom plic v monoterapii, klasický Hodgkinův lymfom a skvamózní karcinom hlavy a krku. Podrobné informace o tomto přípravku jsou dostupné na adrese zástupce držitele 
rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r.o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, www.b-ms.cz. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. 
*Všimněte si, prosím, změn v Souhrnu údajů o přípravku. 
1. Weber JS, et al. Lancet Oncol 2015;16:375-84. 2. Robert C, et al. N Engl J Med 2015;372:320-30. 3. Weber J, et al. N Engl J Med 2017;377:1824-1835. 4. Larkin J, et al. N Engl J Med 2019;doi:10.1056/NEJMoa1910836. 5. Opdivo® (nivolumab), Souhrn 
údajů o přípravku, 2021. 6. Brahmer J, et al. N Engl J Med 2015 Jul 9;373(2):123-35. 7. Borghaei H, et al. N Engl J Med 2015;373(17):1627-39. 8. Reck M, et al. ASCO20 Virtual Scientifi c Program. https://meetinglibrary.asco.org/record/184688/abstract. 
Abstract 9501. 9. Motzer JR, et al. N Engl J Med 2015;373:1803-1813. 10. Motzer RJ, et al. N Engl J Med 2018; 378:1277-1290. 11. Armand P, et al. Journal of Clinical Oncology 2018;36:1428-1439. 12. Ferris RL, et al. Oral Oncology 2018 (81):45-51. 13. Sharma 
P, et al. Lancet Oncol 2017; 18:312-22. 14. Bedke J, et al. Oral presentation at German Society for Hematology and Medical Oncology (DGHO) Annual Meeting 2017. 15. Kato K, et al. Lancet Oncol 2019;20:1506-17.
ASCT – autologní transplantace kmenových buněk; ESCC – spinocelulární karcinom jícnu; NSCLC – nemalobuněčný karcinom plic; SCCHN – skvamózní karcinom hlavy a krku
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Pan Štístko dnes přišel na infuzi Opdiva o trochu dříve, takže jsme če-
kali, až ho v lékárně naředí. „Vy jste byl v posledních měsících v médiích 
hodně populární,“ poznamenal mezi řečí. „Co kdybych s vámi také udělal 
rozhovor,“ zeptal se bezelstně. „Provokuje,“ blesklo mi hlavou. Novináři 
se mi po zveřejnění své kreativní nepravdivé tvorby ještě ani nestačili 
omluvit, respektive, jak je jejich zvykem, se k tomu asi i přes upozornění 
ani nechystají. Po tom mediálním výsluní jsem si proto nařídil aspoň, jak 
říkají vojenští piloti, radiový klid. Docela to funguje. Když nikomu nic ne-
řeknete, nemůže si z toho moc navymýšlet. A teď Štístko s rozhovorem. 
„OK, souhlasím, ale napíšete jen to, co budu říkat, žádnou atraktivní kreativitu,“ dal jsem si podmínku. 
Kupodivu nebyl proti. Asi to není moc úspěšný novinář. Dneska se bez headline typu „V Tišnově řádil 
mokrý bandita“ nebo „Zbídačený sever a elitářský jih – fenomén trápící nejen Česko“ nedostanete ani do 
školního zpravodaje.

„Tak jdeme na to – pane profesore, prázdniny jsou v plném proudu. Zažili jsme v minulých dnech už 
řadu slunečných i deštivých dní. Kterých si dermatovenerolog užívá víc?“ zeptal se fakt slušně, takže 
jsem se rozpovídal. Občas žertem říkám, že krásný den zalitý sluncem považuje kožní lékař za vražedné 
prostředí, ale tak tomu ve skutečnosti není. Také jsem rád, když mě na dovolené pošimrají na ještě za-
vřených víčkách první ranní paprsky letního sluníčka. Bez sluneční energie by nebylo života. Světlo nám 
zlepšuje náladu tím, že ovlivňuje hormonální hladiny. Nejen tím, že tlumí tvorbu melatoninu, ale přes dráhy 
katecholaminu a serotoninu zvyšuje příjemný pocit. Proto se serotoninu říká hormon štěstí. 

„Máme se tedy co nejvíc opalovat, aby nám bylo fajn?“ Vy s vaším melanomem určitě ne. Opalování 
s dobrým pocitem souvisí jen nepřímo. Musím spravedlivě přiznat, že psychiatři zjistili, že dobrá nálada 
ze světla nevzniká ozařováním kůže, ale oční sítnice. Stačí tedy dostatečně silný světelný zdroj viditelného 
světla alespoň 2 500 luxů v úrovni očí a za pár dní aspoň půlhodinového, ale ideálně dvouhodinového 
svícení je nálada lepší. Takhle výborně to funguje u každého desátého až dvacátého z nás. Když si uvědo-
míme, že po kovidovém lockdownu jsme seděli dlouhodobě doma při petrolejce, to by v tom byl „čert“, 
aby nám na sluníčku nebylo přes léto bezva. Pozor ale na UV záření. Trochu ho potřebujeme nechat do-
padnout na kůži pro aktivaci vitaminu D, ale to je tak všechno. Stále platí, že se venku musíme krémovat. 
Fotoprotekční prostředky stejně propouštějí určité množství UV záření. I takový SPF faktor 50 nezabrání 
průniku kolem 2 % UVB záření a často i několikrát víc UVA.

„A co na to Češi, jak se říká v jednom soutěžním pořadu? Chodí venku namazaní?“ Nedávno jsme 
dělali na naší klinice dotazníkový průzkum. Opravdovou ochranu proti UV záření používalo kolem 30 pro-
cent respondentů. Tedy nejen krémovou fotoprotekci, ale i další ochranná opatření – plážové oblečení, 
lenošení pod slunečníkem, přes poledne na obědě a drinku v budově atd. Od druhé části dotazovaných 
ale slyšíme věty jako „Na co fotoprotekce, já se opaluji dobře“. Dermatolog z toho má mrazení, na druhou 
stranu to znamená, že pro něj práce bude i v budoucnu, ať už s odstraňováním předčasných projevů 
stárnutí kůže s vráskami, nebo tu a tam i něčeho horšího. V Čechách po 65. roce věku onemocní kožní 
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rakovinou stále ještě každý třetí z nás. Takže odpověď na vaši otázku – víc lidí chodí venku „namazaných“ 
večer z hospody Na Růžku než přes den na sluníčku.

„Váš každoroční Stan proti melanomu ale i v Čechách s kožní rakovinou zahýbal. A to v dobrém.“ 
Máte pravdu. Na jedné straně přímo na místě zachytneme řadu pacientů s kožní rakovinou v počátečním 
stadiu, kdy jen prosté vyříznutí nabídne téměř vždy úplné vyléčení. To ale není jediný přínos této preventivní 
akce. Už se mi opakovaně stalo, že ke mně do ordinace přijde opálený pacient a hned ve dveřích se začne 
omlouvat: „Já vím, mám se chránit, ale byl jsem s kamarády na lodi na Jadranu a tam to prostě nešlo.“ 
To, že se o kožní rakovině v populaci ví, je stejně důležité jako ty počty odhalených nádorů na náměstích 
českých měst. Když se mi na kůži něco divného objeví, tak to prostě už neseškrábnu nehtem nebo nene-
chám růst až do rozpadu do vředu, ale co nejdříve se poradím na kožním.

„A chodí do ordinace teď při pandemii pacienti na prevenci?“ Mám čísla od nás z kliniky. V těch nej-
dramatičtějších měsících vloni na jaře a na podzim a letos na jaře přišel někdo na vyšetření znamének jen 
tu a tam, konkrétně jsme zaznamenali o 35 % méně pacientů s kožní rakovinou. To ale samozřejmě nebylo 
tím, že by se počet případů náhle snížil. Situace se zlepšila vloni o prázdninách a i letos od června máme 
zase plnou ambulanci ve stovkách pacientů denně. V loňském roce jsme v letních měsících zaznamenali 
více pacientů s tlustšími melanomy. To byli ti, kteří se víc báli kovidu než kožní rakoviny a přišli na kliniku, 
až když infekce ustoupila.

„Ale i nemocným v pokročilém stadiu kožní rakoviny umíte pomoct. Já jsem přece s tím mým Opdi-
vem zářným příkladem.“ Máte pravdu, že v posledním desetiletí se nám ruce hodně rozvázaly. Dříve jsme 
kromě operace, ozáření a cytostatik neměli na pokročilou rakovinu kůže prakticky co nabídnout. Moderní 
imunoterapie a cílená léčba teď nemocným pomáhá nejen u melanomu, ale i u lokálně progredujícího nebo 
metastatického bazaliomu, spinaliomu nebo karcinomu z Merkelových buněk.

„Takže prevence už ztrácí na významu?“ Ale vůbec ne. Všechny vyjmenované moderní terapie umějí 
převést akutní onemocnění do chronického. Je to obrovský úspěch, ale prevence umí buď zcela zabránit 
vzniku kožní rakoviny, nebo odhalit chorobu v počátečním stadiu, kdy stačí třeba jen drobný chirurgic-
ký zákrok k tomu, abychom mohli nabídnout pacientovi téměř vždycky úplné vyléčení. Proto jsem jako 
předseda České dermatovenerologické společnosti domluvil zatím se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou 
speciální bonusový program VZP PLUS pro ty dermatology, kteří své pacienty kromě běžného léčení 
zároveň vyšetří preventivně na kožní rakovinu a použijí přitom speciální vyšetřovací přístroj dermatoskop. 
Použití dermatoskopu zvyšuje přesnost vyšetření zkušeným kožním lékařem například u melanomu ze 60 
na 95 %. V odborné veřejnosti, která se do programu musela přihlásit do 30.6.2021, byl o tento preventivní 
projekt velký zájem a připojila se k němu významná část českých kožních lékařů. Tak až budete v ordinaci 
u dermatovenerologa, nezapomeňte ho požádat, aby vám zkontroloval znaménka. Může vám to i zachránit 
život.

„Tak vám moc děkuji za rozhovor, ani to nebolelo, že jo? Opdivo už visí na stojanu a můj port se 
zase těší na kanylu. Petra to umí píchnout tak, že to taky nebolí,“ uzavřel povídání žoviálně a trochu 
gendrově nekorektně šťouchl do sestřičky. Holt stará škola. Nebo je v tom ta serotoninová dráha z letního 
sluníčka? Tak si ho o prázdninách také užívejte.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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Atopická dermatitida, psoriáza

LOKÁLNÍ TERAPIE  
ZANÍCENÉ A SVĚDÍCÍ KŮŽE

S protizánětlivým 
vitaminem 

B12

Vitamin B12 je silný vychytávač oxidu dusnatého  
a antioxidant, který brání rozvoji zánětu a zmírňuje svědění.

Spiridea, s. r. o., Nobelova 28, 831 02, Bratislava 3
Více informací na www.spiridea.com. 

Mavena Health Care Italia srl, Via Caradosso 18, I-20123 Milan
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AKTUÁLNÍ POHLED NA ALERGICKOU RÝMU 
A MOŽNOSTI JEJÍ LÉČBY U DOSPĚLÝCH  
SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUALIZACI ARIA 2019
Adámková, P., Bystroň, J.   Oddělení alergologie a klinické imunologie  
            Fakultní nemocnice Ostrava

SOUHRN: Autoři předkládají současný přístup k diagnostice a léčbě alergické rýmy s aktuálními 
možnostmi ovlivnění její symptomatologie. Článek zdůrazňuje hlavně základní principy léčby alergic-
kých onemocnění – snahu o identifikaci a eliminaci příčinného alergenu či spouštěče, farmakoterapii 
symptomů, edukaci pacienta o režimových opatřeních a léčbu specifickou alergenovou imunoterapií; 
seznámí čtenáře také s novými doporučeními ARIA (Allergic Rhinitis and Impact on Asthma).

KLÍČOVÁ SLOVA: alergická rýma – alergenová imunoterapie – doporučení ARIA

SUMMARY: The authors presents the current approach to diagnostics and treatment of allergic 
rhinitis, with the latest means of influencing its symptomatology. She mainly emphasizes the basic 
principles of treatment of allergic diseases – attempts to identify and eliminate the causative allergen or 
allergy trigger, pharmacotherapy of the symptoms, patient education regarding regime measures, and 
treatment with specific allergen immunotherapy; the publication also introduces readers to new ARIA 
(Allergic Rhinitis and Impact on Asthma) recommendations.

KEY WORDS: allergic rhinitis – allergen immunotherapy – ARIA recommendations

Alergická rýma je jednou z klinických manifestací 
atopického genotypu, může se objevit v ranném dětském 
věku i pozdní dospělosti.

ÚVOD
Alergická onemocnění představují nemoci s celo-
světově neustále vzrůstající tendencí, charakterizo-
vaná společenskou, zdravotní a ekonomickou zátě-
ží. Pro představu uveďme, že v ČR trpí asi 15–20 %  
populace (v závislosti na regionu) alergickou rý-
mou a očekává se další trvalý nárůst alergických 
chorob. V roce 2050 bude pravděpodobně každý 
druhý jedinec trpět alergickými nemocemi.(1)

Alergická rýma je zánětlivé onemocnění charakte-
rizované alergickým zánětem nosní sliznice, které 

se může rozšiřovat na sliznici paranazálních dutin, 
hltanu nebo oční spojivky. Za zmínku stojí kromě 
spouštěčů alergického zánětu také přítomnost tzv. 
nazální hyperreaktivity. Ta je přítomna v 60–70 % 
všech podskupin rýmy. Jako spouštěče nazální 
hyperaktivity jsou považovány změny teploty či 
vlhkosti, tabákový kouř, parfémy, čistící prostředky 
a další agresivní inhalační podněty. 

V posledních desetiletích dochází k nárůstu pre-
valence alergické rýmy. Na aktuálních evrop-
ských a světových odborných konferencích bylo 
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prezentováno, že 60 % světové populace nese  
v sobě geny pro alergickou reakci. Dle WHO je 
prevalence v celé populaci podle různých zemí  
v rozmezí 10–40 %. Velká Británie, jako země  
s nejvyšší prevalencí alergických stavů, udává 
zhruba 44 % dospělých trpících alespoň jednou 
alergií; alergická rýma zde postihuje 10–30 % do-
spělé populace a až 40 % dětí.(2) Jejich počty stále 
stoupají. V České republice registrujeme asi 20 % 
pacientů s alergickou rýmou a kolem 800 000 ast-
matiků.(1,2) U 50 % pacientů s alergickou rýmou se 
během života rozvine průduškové astma. Na první 
pohled se může alergická rýma jevit jako banální 
nemocnění, ale pokud vezmeme na vědomí, že 
alergická rýma má za následek stoupající prevalen-
ci, omezení výkonnosti (studium, práce), omezení 
kvality života či souvislosti s dalšími chorobami 
(konjunktivitida, sinusitida, faryngitida, průduškové 
astma), tak tomu tak není. Alergickou rýmu tedy 
musíme chápat jako systémové onemocnění. 

Alergická rýma je jednou z klinických manifestací 
atopického genotypu (genetická vloha reagovat na 
antigeny zevního prostředí produkcí specifických 
IgE protilátek), může se objevit v ranném dětském 
věku i pozdní dospělosti. Dalšími projevy tohoto 
genotypu může být alergické průduškové astma, 
alergická kopřivka, některé formy ekzému a nejtěžší 
forma – anafylaktický šok. V poslední době se kla-
de důraz hlavně na uvědomění si souvislostí mezi 
alergickou rýmou a průduškovým astmatem. Díky 
těmto aspektům u pacientů s alergickou rýmou 
cíleně pátráme po minimálních klinických přízna-
cích astmatu. Statistiky dokládají, že téměř 70 % 
astmatiků trpí současně alergickou rýmou a u 50 %  
pacientů s rýmou je přítomno nebo se postupně 
vyvine průduškové astma. 

Alergická rýma a astma mají mnoho společných 
charakteristik. Společné jsou spouštěče – aeroa-
lergeny, polutanty, klimatické změny, psychické 
vlivy, léky, infekce, hormony. Společné jsou buňky 
(především žírné buňky, eozinofilní granulocyty, 

T-lymfocyty) a mediátory alergického zánětu (hi-
stamin, leukotrieny, prostaglandiny) i výsledný ob-
raz časné a pozdní alergické reakce.

Klasifikace alergické rýmy
Současná klasifikace vychází z doporučení ARIA 
(Allergic Rhinitis and its Impact on Astma). Tato 
iniciativa vznikla v roce 1999 během setkání ex-
pertní skupiny WHO. První doporučení vzniklo  
v roce 2001 a bylo již několikrát aktualizováno. Po-
slední aktualizace proběhla v roce 2019. V součas-
nosti je považováno za základní dokument shrnující 
doporučení pro léčbu alergické rýmy.(12)

Současná klasifikace alergické rýmy dle těchto 
doporučení se opírá o intenzitu a trvání nosních 
potíží a jejich vliv na kvalitu života. Rýma může být 
intermitentní nebo persistující a dle tíže mírná, 
středně těžká a težká. Donedávna se rozlišovala 
alergická rýma sezónní a celoroční. Ačkoli byla 
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Antihistaminika

Topická dekongestiva

Kombinace  
antihistaminika + dekongestiva

Topické kortikosteroidy

Kombinace  
topické antihistaminikum  
+ topický steroid

Topické kromony

Antileukotrieny
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. 1 Nejčastěji používané farmakologické přípravky k léčbě alergické rýmy

1. generace
bisulepin
dimetinden
ketotifen
klemastin
promethazin

2. generace
cetirizin

loratadin

topická
azelastin
levokabastin
olopatadin

imunomodulační
levocetirizin
desloratadin

fexofenadin
bilastin
rupatadin

nafazolin
oxymetazolin
xylometazolin

loratadin + pseudoefedrin
desloratadin+pseudoefedrin

beklometason
budesonid
flutikason propionát
flutikason furoát
mometason furoát

flutikazon propionát  
+ azelastin

kromoglykát sodný

montelukast

Dithiaden tbl, inj
Fenistil gtt, cps, gel
Zaditen, Ketotifen
Tavegyl tbl, inj
Prothazin tbl, sir, inj

Zyrtec, Zodac tbl, gtt
Alerid, Letizen tbl
Claritin, Loratadin tbl
Flonidan tbl, gtt, orodisp. tbl

Allergodil oč. gtt, nosní sprej
Livostin oč. gtt, nosní sprej
Opatanol oční gtt

Xyzal, Zenaro, Cezera tbl
Aerius tbl sir.
Dasselta, orodisp. tbl
Ewofex tbl, Fexigra tbl
Xados tbl
Tamalis tbl

Sanorin oční gtt
Nasivin nosní sprej
Olynth, Otrivin nosní sprej

Clarinase repetabs
Aerinase repetabs

Beclomet, Nasobec nosní sprej
Rhinocort, Tafen nosní sprej
Alergonase, Nasofan nosní sprej
Avamys nosní sprej
Nasonex nosní sprej

Dymistin nosní sprej

Cromohexal,Cromobene,  
Allergocrom oč. gtt, nosní sprej
Allegro-comod oč. gtt

Singulair gran., orodisp. tbl, tbl
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Podmínky k indikaci AIT

AKTUÁLNÍ POHLED NA ALERGICKOU RÝMU A MOŽNOSTI JEJÍ LÉČBY U DOSPĚLÝCH SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUALIZACI ARIA 2019

tato klasifikace oficiálně opuštěna, v praxi se stále 
užívá. Jako příčinné alergeny u sezonní alergické 
rýmy jsou především pyly rostlin a stromů a u ce-
loroční rýmy alergeny roztočů domácího prachu 
nebo alergeny domácích zvířat. 

Klinické projevy
Alergická rýma se projevuje svěděním až palčivým 
pocitem v nose, narůstající nosní obstrukcí, vod-
natou sekrecí z nosu, salvami kýchání, často i po-
ruchou čichu. Příznaky mohou být u jednotlivých 
pacientů různě intenzivně vyjádřeny. K nosním pří-
znakům se mohou přidávat i podobné projevy na 
sliznici spojivek (zarudnutí sliznice, otok sliznice, 
svědění, pocit pálení, řezání a slzení), na sliznici 
nosohltanu (svědění patra, pálení až bolest v hr-
dle, pocit cizího tělesa v krku, dráždění k suchému 
kašli), svědění ve středouší i v oblasti středních 
dýchacích cest s projevy dráždivého kašle až počí-
najících astmatických symptomů. 

Diagnostika alergické rýmy
Základní diagnózu alergické rýmy provádí prak-
tický lékař na základě anamnézy, která se opírá 
o rodinnou a osobní alergickou zátěž, typické 

sezónní klinické potíže a fyzikální vyšetření. Období 
klinických potíží je dobré porovnat s informacemi 
místní Pylové informační služby o koncentraci pylů  
v ovzduší. Na základě těchto informací je možno již 
téměř přesně rozlišit rýmu sezónní nebo celoroční.

Rodinná anamnéza – je významným údajem, pro-
tože vloha pro atopii (specifickými  IgE protilátkami 
nesená alergie) je geneticky fixovaná. Je-li jeden 
rodič alergický, je až 40% šance, že jeho potomek 
bude trpět nějakou alergií.(2) Pokud oba rodiče trpí 
stejnou alergickou chorobou (např. alergickou rý-
mou na roztoče), pak je riziko výskytu alergie na 
roztoče u jejich potomka až 80%. Samozřejmě,  
k rozvoji klinické manifestace alergie je zapotřebí 
nejen genetická vloha, ale i zevní faktory – spou-
štěče, které vyvolají tuto klinickou manifestaci. 
Poslední výzkumy lidského genofondu naznačují, 
že genetickou vlohu pro alergické onemocnění 
má téměř 60 % veškeré populace. Záleží pak jen 
na zevních podmínkách, zda je tato vloha klinicky 
manifestovaná. Bohužel, naše životní prostředí se 
v posledních desetiletích výrazně mění – nárůst 
průmyslových polutantů, automobilových výfuko-
vých plynů, přesun obyvatel do měst s vysokou 

Ta
b

. 2
1. Přesné stanovení diagnózy, anamnéza alergických obtíží. Kauzalita alergenu prokázaná kožními 

testy a/nebo vyšetřením sIgE, případně komponentovou diagnostikou. V některých případech  
je vhodné doplnit i provokační test alergenem.

2. Potvrzení indikace dle diagnózy: alergická rýma, konjunktivitida a/nebo alergické astma.

3. Symptomy onemocnění způsobené dominantně expozicí relevantnímu alergenu.

4. Charakteristika pacienta: pacienti s nedostatečnou kontrolou příznaků navzdory relevantní farma-
koterapii při dobré adherenci k léčbě a/nebo požadavek ovlivnit dlouhodobý průběh onemocnění.

5. Při výběru pacientů je přínosem využití mobilní technologie (mHealth).

6. Kvalitními studiemi prokázaná účinnost a bezpečnost terapeutického alergenu.

7. Konsenzus lékaře a edukovaného pacienta, který souhlasí s podmínkami AIT.

ARIA 2019: Doporučení péče o pacienty s alergickou rýmou v České republice 2019 ARIA:  
Care pathways for allergic rhinitis – Czech Republic, Alergie Supplementum 1/2020
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koncentrací obyvatel, stresujícím způsobem života, 
chemizací potravin, zvýšenou četností lehčích pře-
chozených infekcí narušujících integritu ochranné 
slizniční bariéry a další vlivy. Jsou to, samozřejmě 
– změny k horšímu, a proto také zaznamenáváme 
výrazný nárůst alergických onemocnění, hlavně  
s rozvojem přecitlivělosti na inhalační alergeny.

Osobní anamnéza – vyžaduje pečlivé informace  
o počátku potíží, délce jejich trvání a identifikaci pro-
středí, ve kterém se hlavně projevují. Inhalační aler-
gie se vesměs manifestují bezprostředně při kontak-
tu s příčinným alergenem – kontakt se zvířecím aler-
genem při mazlení se zvířetem, pohyb po rozkvetlé 
louce a podobně. Mnohdy však stačí pobyt v jedné 
místnosti se zvířetem nebo jen s jeho chovatelem  
i v úplně jiném prostředí, protože tyto alergeny může 
přenášet na svém oděvu či ve vlasech. 

Typickým projevem celoroční perzistující alergické 
rýmy je alergie na roztoče a na alergeny domácích 
zvířat. I když i u alergie na roztoče můžeme po-
zorovat jistou sezónnost. Nejčastěji se objevuje 
na začátku topné sezony (podzim – zima), kdy se  
v bytech intenzivněji víří částečky bytového prachu 
s navázanými roztočovými alergeny. U alergiků na 
roztoče se projevy rýmy zvýrazňují po ulehnutí do 
postele, ráno, když vstávají z postele nebo při úkli-
du (vysávání a utíráni prachu, převlékání či stlaní 
lůžkovin). 

Fyzikální vyšetření – je velmi jednoduché (aspek-
ce a auskultace), protože pacienti v období potíží 
mají velmi typické klinické projevy – zarudnutí spo-
jivek, slzení, vodnatý výtok z nosu, rinolalii (huhňa-
vou nosovou výslovnost), projevují se kýcháním, 
častým třením nosu, ale i zarudnutím nosohltanu, 
škrábáním v krku, suchým pokašláváním. Vzhle-
dem k tomu, že alergická rýma často předchází 
rozvoj průduškového astmatu (asi 40 % pacientů 
s alergickou rýmou má i projevy průduškového 
astmatu), je vhodné poslechově ověřit, zda nejsou 
slyšitelné expirační pískoty nebo dráždění ke kašli 

nejen pouze při klidovém dýchání, ale hlavně při  
usilovném výdechu.

Laboratorní vyšetření – zjištěním relativního (nad 
5 %) či absolutního (nad 0,350 x 109/L) zastou-
pení eozinofilních granulocytů v diferenciálním 
rozpočtu a úrovně celkových IgE protilátek (nad 
100–150 UI/ml) může kterýkoliv praktický lékař  
s velkou pravděpodobností potvrdit alergický terén 
u sledovaného pacienta. 

Na základě podrobné anamnézy, fyzikálního vy-
šetření a základního laboratorního vyšetření může 
praktický lékař téměř jistě stanovit diagnózu aler-
gické rýmy. Pokud jsou projevy alergické rýmy 
mírné a dobře reagují na základní léčbu, je takový 
postup dostačující a není potřebné vyšetření a léč-
ba v odborných ambulancích. U lehkých případů 
alergické rýmy vystačí pacient s režimovým opat-
řením (vyhnout se příčinnému alergenu) a použít 
symptomatické úlevové léky (viz dále), které je 
možno volně koupit v lékárně po poradě s lékární-
kem, bez vyšetření u praktického lékaře.

Pokud jsou klinické projevy středně těžké až těžké 
anebo základní protialergická léčba není dostateč-
ně účinná, indikuje praktický lékař vyšetření spe-
cialistou – alergologem/klinickým imunologem 
nebo ORL specialistou.(14) Rovněž je indikováno 
vyšetření specialistou při podezření na mechanic-
kou či organickou překážku nebo chronický zánět 
v nosních průchodech či paranazálních dutinách 
(ORL specialista) nebo při podezření na možný 
rozvoj průduškového astmatu anebo při nejasné 
diagnóze (vyšetření alergologem/klinickým imu-
nologem nebo pneumologem). Specializované 
alergologické vyšetření je zaměřeno na potvrzení 
alergického terénu (vyšetření eozinofilů, celkové 
hladiny protilátek IgE, eozinofilového kationického 
proteinu-ECP, cytologické vyšetření nosního sekre-
tu) a na specifikaci přecitlivělosti pomocí kožních 
testů s definovanými standardizovanými alergeny. 
Laboratorně vyšetřujeme koncentraci specifických 
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IgE v séru proti alergenovým extraktům. Skuteč-
ný přelom v diagnostice alergických onemocnění 
nastal s možností rutinního stanovení koncentrací 
specifických IgE proti molekulárním komponentám 
alergenů. Tzv. komponentová diagnostika (angl.  
component-resolved diagnostic, CRD) umožňuje 
odhalit senzibilizaci na skutečné alergeny, deteko-
vat zkříženou reaktivitu a také závažnost alergic-
kého onemocnění. Studie ukázaly, že molekulová 
diagnostika ulehčuje výběr vhodné AIT a v koneč-
ném důsledku výrazně zvyšuje její účinnost. Pro 
správnou diagnostiku je potřeba se opírat o výsled-
ky základních kožních prick-testů, specifických IgE 
proti extraktům a tzv. komponentovou diagnostiku. 
Z dalších vyšetřovacích metod je vhodné doplnit 
funkční vyšetření dýchacích cest (rhinomanome-
trie, spirometrie, bronchodilatační anebo bron-
choprovokační testy, vyšetření vydechovaného 
NO, případně další vyšetření). V rámci diferenci-
ální diagnostiky je někdy potřebné podrobné ORL 

vyšetření včetně Rtg či CT vyšetření paranazálních 
dutin nebo podrobné imunologické vyšetření.

Diferenciální diagnóza
Od alergické rýmy je potřeba odlišit především ata-
ky infekční, virové nebo bakteriální rýmy. U těchto 
typů rýmy bývají vesměs i jiné příznaky infekce 
(zvýšené teploty, spíše hlenová či hlenohnisavá se-
krece, pozitivní bakteriologické vyšetření nosního 
sekretu, zvýšení obecných markerů zánětu, CRP, 
leukocytóza, sedimentace erytrocytů). Podobnými 
potížemi jako alergická pylová rýma se projevuje  
i nealergická rýma s eozinofilií (NARES), která však 
nemá sezónní výskyt a nelze u ní kožními testy  
a laboratorním vyšetřením zjistit atopickou vlohu  
a specifickou přecitlivělost. 

Přestože typický klinický obraz a hlavně sezónní 
či celoroční průběh, který se každoročně opaku-
je, téměř vylučuje možnost záměny s rýmou jiné 

Ta
b

. 3Aktuální portfolio léků k AIT užití v ČR k březnu 2021
Vysvětlivky zkratek: tbl – tablety, gtt – kapky, SC – subkutánní, SL – sublinguální

VÝROBCE

Allergy Therapeutics

ALK

Stallergenes Greer

NÁZEV

Pollinex Rye (inj)

Pollinex Tree (inj)

Alutard SQ (inj)

Alutard SQ hmyzí alergeny

Acarizax (tbl) 

Grazax 75000 SQ-T (tbl)

Itulazax (tbl) od 2020

Ragwizax (tbl)

Oralair 100/300IR (tbl)

Staloral

Staloral 300 (gtt)

SLOŽENÍ

pyly trav a žita

pyly jarních dřevin

pyly, roztoči, hmyz

pyly, roztoči, hmyz

roztoči

pyl bojínku

pyly břízy 

pyly ambrosie

pyly 5 trav

roztoči 

pyly 

APLIKACE

SC předsezónní (6 injekcí)

SC předsezónní (6 injekcí)

SC celoroční 1x měsíčně

SC celoroční 1x měsíčně

SL celoroční

SL předsezónní + sezónní (6 měs.)

SL předsezónní + sezónní (6 měs.)

SL předsezónní + sezónní (6 měs.)

SL předsezónní + sezónní (6 měs.)

SL celoroční

SL předsezónní + sezónní
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etiologie, přesto se často setkáváme s případy, že 
praktický lékař léčí alergickou rýmu jako infekční 
dokonce širokospektrými antibiotiky, aniž by si 
podrobnou anamnézou a základním laboratorním 
vyšetřením etiologii potvrdil.

Prevence alergie
Jako u všech onemocnění, tak i u alergické rýmy 
se v rámci komplexní léčby uplatňují principy pre-
ventivní a terapeutické. 

Preventivní opatření u alergie na pyly jsou zamě-
řena především na zamezení kontaktu pylů se slizni-
cemi nosu anebo na snížení koncentrace alergenů 
v okolí alergika. Tato opatření je možno uskutečnit 
jen v uzavřených prostorách (domácí prostředí, 
ložnice, kanceláře, dílny), kde pomocí správně na-
časovaného větrání místností, použitím ochranných 
protipylových sítí v oknech, vybavením místností 
čističkami vzduchu, správným udržováním klimati-
zace, je možno zabránit průniku pylových alergenů 
z venkovního prostředí do těchto vnitřních prostorů. 
Ve venkovním prostředí je jediným účinným opatře-
ním pravidelné ošetřování – kosení travních ploch ve 
2–3 týdenních intervalech tak, aby bylo zamezeno 
vzrůstu travin, bylin, plevelů do jejich pylové zralosti 
a zabráněno vzniku divokých neošetřovaných rumi-
sek, na kterých se nachází velké množství divoce 
rostoucích agresivních plevelů. Tato opatření jsou 
zvláště významná uvnitř a v těsném okolí sídlištní 
zástavby, protože mezi výškovými domy sídlišť není 
optimální proudění vzduchu, rozptylové podmínky 
jsou zhoršené a navíc je ovzduší zhoršováno zvý-
šenou koncentrací automobilových výfukových 
plynů, jejichž zplodiny narušují ochrannou bariéru 
sliznic respiračního systému a tím usnadňují prů-
nik vzdušným alergenům do respiračního epitelu, 
kde vyvolávají alergické zánětlivé změny. Částice 
výfukových plynů (DEP) nejen narušují ochrannou 
bariéru sliznic, ale zachytávají se také na pylových 
zrnech, která narušují, a po jejich dopadu na sliznici 
tak dochází k rychlejšímu vyplavení alergenů z takto 
narušených pylových zrn. 

Preventivní opatření u alergie na roztoče jsou za-
měřena hlavně na úpravu domácího prostředí alergi-
ka. V prostředí, ve kterém alergik často pobývá, by 
mělo být co nejvíce ploch a nábytku, které se dají na 
vlhko utřít, co nejméně koberců, čalouněného nábyt-
ku, závěsů, přehozů a plyšových textilií s vysokým 
vlasem, ve kterých se udržuje bytový prach s navá-
zanými – nalepenými roztočovými alergeny. Pravi-
dlem by mělo být praní lůžkovin 1x týdně ve vodě 
nad 60 °C, ve 2–3týdenních intervalech důkladné 
vysátí matrací výkonným vysavačem s kvalitním 
HEPA filtrem. Významného snížení koncentrace roz-
točových alergenů dosáhneme použitím speciálních 
ochranných textilií na matrace, na polštáře a při- 
krývky, které neumožňují průnik roztočovým alerge-
nům. Vhodné je časté větrání polštářů a přikrývek 
na sluníčku, ale i v průvanu nebo mrazu, protože je 
to prostředí, které roztoče ničí. Nejvýznamnějším  
a nejúčinnějším preventivním opatřením u alergie 
na domácí zvířata je především nepořizovat domácí 
zvíře do domácnosti alergika, u kterého se již alergie 
projevila na jiný druh alergenu. U takového pacien-
ta je mnohem vyšší pravděpodobnost, že se u něj 
vytvoří senzibilizace i na alergeny domácího zvířete. 

V poslední době se na trhu objevovaly a objevují 
volně prodejné ochranné krémy a emulze, které se 
nanášejí do nosní dutiny a mechanicky chrání slizni-
ci nosu před průnikem alergenů ze vzduchu. Jejich 
účinnost je dána dobou, po kterou jsou schopny na 
sliznici nosu přečkat eliminační snahu slizničních 
řasinek a hlenu, které přirozeně odstraňují ze svého 
povrchu vše cizorodé. To znamená, že pacient si je 
musí aplikovat před pobytem v prostředí s očekáva-
nými inhalačními alergeny a preventivní efekt může 
přetrvávat 1–2 hodiny, výjimečně déle. 

LÉČBA
Léčba alergické rýmy je založena na stejných prin-
cipech jako léčba všech alergických onemocnění, 
tj. identifikaci a eliminaci příčinného alergenu 
či spouštěče, farmakoterapii, edukaci pacienta  
a režimových opatřeních. Všeobecně se udává, že 
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redukce alergenové expozice je důležitou součástí 
terapie alergické rýmy. Farmakoterapie je vedle úle-
vové léčby zaměřena hlavně na dlouhodobou léčbu 
alergického zánětu. Tato léčba může být v některých 
případech doplněna alergenovou imunoterapií. Podle 
výše uvedené mezinárodní iniciativy ARIA je hlavním 
cílem terapie – důslednou léčbou rýmy zabránit roz-
voji astmatu nebo alespoň zlepšit jeho kontrolu. Pro 
tento cíl pak volit takové léky (nebo kombinace léků), 
které mají komplexní působení na horní i dolní dýcha-
cí cesty.  Léčba nosních symptomů jen úlevovými de-
kongestanty a antihistaminiky postačuje pouze u leh- 
kých projevů alergické rýmy. Dle moderních trendů, 
vycházejících ze zkušeností posledních studií, mají 
prvořadý význam léky s protizánětlivým působením. 
Tyto léky podáváme dlouhodobě, kontinuálně, inter-
mitentně používáme léčbu symptomatickou.

Ze starších lékových forem lze volit kromony (kro-
moglykát dvojsodný). Poslední trendy moderní an-
tialergické farmakoterapie představují antagonisté 
leukotrienových receptorů – především montelu-
kast, moderní antihistaminika s imunomodulač-
ním účinkem topická (azelastin nosní sprej a oční 
kapky, levocabastin nosní sprej a oční kapky) nebo 
celková, k perorální aplikaci (levocetirizin, deslora-
tadin a fexofenadin, bilastin, rupatadin), ale hlavně 
topické steroidy, které jsou k dispozici jako sprejo-
vé formy k aplikaci do nosní dutiny (beklometazon, 
budesonid a z novějších flutikason furoátu, flutika-
zon propionát a mometason furoát) .

Vzhledem k tomu, že žádná uvedená léková sku-
pina (antihistaminika, antagonisté leukotrienových 
receptorů, topické kortikosteroidy) nepostihuje 
všechny patofyziologické pochody, které vedou 
ke klinickým projevům alergického zánětu, často 
používáme kombinaci těchto lékových skupin – 
zvláště u středně těžké či těžké perzistující rýmy.  
V léčbě astmatu jsou kombinované spreje standard-
ní formou u pacientů se středně těžkým astmatem,  
u pacientů s alergickou rýmou tyto kombinova-
né preparáty nejsou v takovém širokém portfoliu; 

novinkou od 2015 je fixní kombinovaný nosní sprej 
azelastin s flutikasonem. Kombinace těchto molekul 
v jednom přípravku významně převyšuje účinek je-
jich jednotlivého podávání u pacientů s alergickou 
rýmou. Výsledky studií potvrzují účinnost a bezpeč-
nost těchto léčivých látek. Srovnání nástupu účinku 
jednotlivých léků dle studií z expozičních komor je 
zobrazen v přehledné tabulce č. 4.

Léčba by měla být nasazovaná s vědomím, že: 
alergická rýma často přechází v astma
alergická rýma stejně jako astma je charakte-
rizovaná globálním zánětem postihujícím celé 
dýchací cesty
mezi horními a dolními dýchacími cestami je 
obousměrný vzájemný vztah 
systémová cesta – diseminace zánětlivých bu-
něk a mediátorů – hraje důležitou úlohu v inter-
akci mezi nosem a plícemi 
nekontrolovaná alergická rýma může vést ke 
zhoršení současného astmatu
rychlá a účinná léčba horních dýchacích cest 
(moderními antihistaminiky, nosními kortiko-
steroidy, alergenovou imunoterapií) má viditel-
ný pozitivní účinek na vývoj astmatu a existující 
příznaky astmatu

Medikamentózní léčba
Při medikamentózním ovlivnění alergického zánětu 
rozlišujeme léčbu úlevovou, léčbu protizánětlivou 
a specifickou alergenovou imunoterapii. Někdy 
také rozlišujeme léčbu symptomatickou a příčin-
nou. Všechny zmíněné léčebné postupy mají za 
cíl ovlivnit projevy (symptomy) onemocnění, takže 
tato rozdělení jsou spíše pomocná, umožňující lépe 
rozumět hlavnímu efektu konkrétního léčiva, pro-
tože velká část léčebných prostředků se uplatňuje 
více či méně jak účinkem úlevovým, tak i protizá-
nětlivým a mnohdy i preventivním.

Dekongestiva
Jedná se o typické úlevové léky, které působí na 
sliznici nosu a spojivek téměř okamžitě – vyvoláním 
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vazokonstrikce zmírňují místní prokrvení, zmenšu-
jí otok, místní svědění, pálení a bolestivost. Jedná 
se vesměs o adrenergní agonisty samotné nebo  
v kombinaci s antihistaminikem. Působí vesměs 
krátkodobě a neměly by být používány déle než 
5–10 dnů pro riziko možného vyvolání medikamen-
tózní rýmy. Jsou k dispozici ve formě kapek do očí, 
ve formě nosních kapek či sprejů (viz Tab. 1). Je 
možné využít i p.o. podávání přípravků s prodlou-
žených účinkem (Clarinase, Aerinase Repetabs),  
u kterých riziko medikamentózní rýmy nehrozí. 

Antihistaminika 
Tato léková skupina je v léčbě alergických one-
mocnění používána nejčastěji a uplatňuje se jako 

úlevový lék, ale novější generace těchto léků má 
i významné protizánětlivé účinky a je možno je 
používat i jako preventivní léky. Antihistaminika 
1. generace (např. bisuleptin) se používají do-
sud a uplatňují se především jako úlevové léky 
zmírňující svědění a pálení sliznic a kůže. Jejich 
efekt přetrvává 4–6 hodin a je spojen s větším či 
menším sedativním účinkem, který může být ob-
čas výhodný (podání na noc, zklidnění svědění  
u starších pacientů a pod). Většinou však i pacient 
s alergii vyžaduje plně zachovanou aktivitu, pozor-
nost, koncentraci pro výkon svého zaměstnání, pro 
studium apod., takže sedativní působení není pří-
pustné nebo je značně obtěžující. V takových pří-
padech jsou mnohem výhodnější antihistaminika  

EXPOZIČNÍ KOMORA ONTARIO

azelastin
azelastin + fluticason v jedné dávce
olopatadin
ciklesonid
budesonid
fluticason propionát + loratidin tbl.
budesonid + azelastin
CDX-313  
(solubilní budesonid + azelastin)
levocetirizin

EXPOZIČNÍ KOMORA VÍDEŇ

astemizol, loratadin
astemizol, loratadin, terfenadin forte
azelastin
desloratadin
bilastin, cetirizin, fexofenadin
desloratadin
fluticason furorát + levokabastin
levocetirizin
rupatidin

nosní sprej
nosní sprej
nosní sprej
nosní sprej
nosní sprej
nosní sprej + tableta
nosní sprej
nosní sprej

tablety

tablety
tablety
nosní sprej/tablety
nosní sprej/tablety
tablety
tablety
nosní sprej
tablety
tablety

15 minut
5 minut
90 minut
60 minut
8 hodin
160 minut
20 minut
20 minut

160 minut

65–70 minut
107–153 minut
15 minut 
150 minut
ne dříve než 60 minut
30 minut
15 minut
45 minut
15 minut

Ta
b

. 4 Srovnání nástupu účinku jednotlivých léků ze studií z expoziční komory Ontaro a Vídeň;
Účinnost hodnocena dle TNSS (total nasal symptom score) nebo MSS (mixed symptom score)
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2. generace (cetirizin, loratadin), která se v součas-
né době používají jako antihistaminika první volby. 
Tyto přípravky již mají minimální sedativní účinek,  
(i když i zde je nutno počítat s individuální vníma-
vostí pacientů), který je mnohonásobně nižší než u 
výše zmíněných léčiv 1. generace. Navíc se u anti-
histaminik 2. generace objevují významné protizá-
nětlivé účinky, které zesilují jejich farmakologický 
efekt. Protizánětlivý efekt, při zachovaném či ještě 
intenzivnějším protihistaminovém a protialergic-
kém účinku, je ještě zvýrazněn u nejnovější skupi-
ny antihistaminik (desloratadin, levocetirizin, fexo-
fenadin, bilastin, rupatadin), které označujeme jako 
antihistaminika s imunomodulačním účinkem. 
Antihistaminika jsou k dispozici jednak k systémo-
vému perorálnímu použití ve formě kapek, roztoků 
či tablet, ale i k lokální aplikaci ve formě nosních 
sprejů či očních kapek (viz Tab. 1). Obecně lze říci, 
že lokálně aplikované formy používáme hlavně jako 
přechodně podávané úlevové léky nebo jako léky 
preventivní (aplikace léku do oční spojivky či nosu 
před odchodem do venkovního prostředí s větší 
koncentraci alergenů nebo před rizikovou činnos-
tí – úklid v prašném prostředí apod.). Výhodou je 
rychlý nástup jejich účinku, který se projevuje do 
několika minut po aplikaci. Celkově podávaná an-
tihistaminika u celoroční alergické rýmy můžeme 
rovněž použít jako úlevové léky nárazově apliko-
vané jen při zvýraznění potíží, ale při současných 
znalostech o alergickém zánětu, který skrytě pro-
bíhá jako minimální perzistující zánět po celý rok 
s občasnou exacerbací, je výhodnější kontinuální 
pravidelné podávání celoroční. Významně se tím 
sníží četnost a intenzita exacerbací.

Kromony
U alergické rýmy má stále významné místo kromo-
glykát dvojsodný (např. Cromohexal, Cromobene, 
Allergocrom) ve formě nosního spreje a také oč-
ních kapek. Jedná se o přípravky, které se uplat-
ňují především jako preventivní léky. Jejich efekt 
je založen na stabilizaci membrán žírných buněk 
a tím na zabránění uvolnění mediátorů alergického 

zánětu. Z této podstaty jejich působení je patrné, že 
jejich aplikace je nutná před spuštěním alergické-
ho zánětu, tzn. dříve, než alergik přijde do kontaktu  
s vnějšími alergeny a jejich aplikace musí být 
častější (3–6x denně), aby se požadovaný efekt 
udržel. Jejich nevýhodou je tudíž nutnost časté 
aplikace a taky uvědomění si, že se jedná o léčiva 
hlavně preventivní, která u rozvinutých alergických 
potíží již nemají požadovaný efekt. Jedná se však  
o léčiva velmi bezpečná a dobře tolerovaná, takže 
při dodržení výše uvedených doporučení jsou to 
léky velmi užitečné.

Kortikosteroidy
Jde o nejúčinnější protizánětlivé léky, které u aler-
gické rýmy používáme hlavně ve formě nosních 
sprejů. K dispozici je několik účinných molekul 
kortikosteroidů. Protizánětlivý účinek kortikoste-
roidů na nosní sliznici je velmi komplexní a od-
povídá jejich obecným účinkům. Prostup těchto 
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molekul z místa aplikace do systémového oběhu 
je minimální, u některých molekul zcela zanedba-
telný (hlavně budesonid, flutikazon a mometazon), 
takže i nežádoucí systémové účinky jsou minimální 
nebo žádné. Rovněž u místně aplikovaných korti-
kosteroidů se doporučuje jejich kontinuální podá-
váni, a to i u sezónních typů alergie, z důvodů již 
výše uvedených u antihistaminik. Jejich efekt je 
většinou dlouhodobý a stabilní, takže při udržovací 
léčbě vystačíme s podáváním 1x denně, výjimečně 
můžeme zvýšit dávku na 2x denně, jen u beklome-
tazonu je potřeba aplikace 2x denně po celou dobu 
jeho používání. Velmi důležité je vysvětlit paciento-
vi mechanismus účinku a hlavně nacvičit techniku 
užívání nosních sprejů. Ze studií víme, že dochází 
až k 80% selhání léčby ze strany pacienta. U řady 
pacientů je nutné odstranit kortikofobii. Pacien-
tům je potřebné vysvětlit, že tyto léky jsou určeny  
k dlouhodobému užití (i několika desítek let – např. 
v prevenci nosní polypózy) a jsou bezpečné při 
dodržení správné aplikace a doporučeného dávko-
vání. Při zvláště těžkých projevech alergické rýmy 
jsme výjimečně nuceni ke zklidnění potíží použít 
i systémově účinkující kortikosteroidy ve formě 
tablet (např. Prednison, Medrol). Jejich použití po-
necháváme jen na stavy, které nereagují na jinou 
léčbu. 

Antileukotrieny
Tyto léky se používají v léčbě alergické rýmy pře-
devším u pacientů s perzistujícím průduškovým 
astmatem, současně s ostatními léčebnými pro-
středky k léčbě alergické rýmy (antihistaminika, to-
pické steroidy), jejichž efekt při ovlivnění sympto-
mů rýmy zvyšují. Samostatně se k léčbě alergické 
rýmy nepoužívají.

Specifická alergenová imunoterapie (SAIT)
SAIT (specifická alergenová imunoterapie), neboli 
léčba hyposenzibilizační (dříve používaný název), 
je jedinou kauzální léčbou působící přímo na pří-
činu alergie. Při správné indikaci je schopná na-
bídnout trvalou léčbu alergických onemocnění. 

Její účinky jsou nejen dlouhodobé, ale uplatňují se  
i při prevenci vzniku dalších alergií nebo ve snaze 
zabránit progresi alergické rýmy do průduškového 
astmatu. Za hlavní mechanismus účinku SAIT je 
považován zásah do regulační cytokinové sítě, je-
hož výsledkem je potlačení alergického zánětu na-
vozením slizniční tolerance, ke snížení tvorby spe-
cifických IgE protilátek a navození zvýšené tvorby 
obranných IgG protilátek, které blokují účinek již 
vzniklých specifických „alergických“ IgE protilátek. 
Prostřednictvím těchto změn dochází k aktivaci tělu 
vlastních obranných mechanismů proti rozvíjející-
mu se alergickému zánětu. V současné době lze 
využít různé formy SAIT. Indikací pro tuto léčbu je 
středně těžká až těžká perzistující alergická rýma 
či rinokonjunktivitida sezónní nebo celoroční u dětí 
nad 5 let věku a u dospělých pacientů bez rozdí-
lu věku. Čím dříve se s terapií začne, tím je větší 
naděje na její úspěšnost. Obtíže pacienta by měly 
trvat alespoň 2 roky a být v souvislosti s příčinným 
alergenem. K dispozici máme pro případy sezón-
ních alergií léčivé přípravky s extrakty pylů jarních 
dřevin, trav či obilnin nebo plevelů (pelyněk, amb-
rozie). V případě celoroční alergie na roztoče do-
mácího prachu jsou k dispozici vakcíny vyrobené  
z těl a výměšků roztočů Dermatophagoides pte-
ronyssinus a Dermatophagoides farinae.(15) Z no-
vinek, které očekáváme v následujících letech, je 
využití AIT u potravinových alergií. 

První AIT byly ve formě  injekční subkutánní (SCIT) 
formy. Od počátku 21. století jsou stále více použí-
vány sublinguální (SLIT) aplikační formy, zpočátku 
kapková a v posledním desetiletí i tabletová forma. 
AIT u nás indikuje lékař se specializací v oboru 
alergologie/imunologie, zahajuje se tedy na praco-
vištích, která jsou povinně personálně i materiálně 
vybavena ke zvládání nežádoucí reakce. V mnoha 
zemích je kompletní péče o alergika včetně AIT v ru-
kou praktických lékařů.(3,4) S nárůstem užívání SLIT 
se zodpovědnost přesouvá více na pacienta, který je 
nucen v průběhu léčby někdy rychle řešit různé pro-
blémy. I v souvislosti s tím je nezbytné, aby i praktičtí 
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lékaři u nás, (přestože léčbu neindikují), byli detailně 
edukováni v provedení SLIT a byli schopni paciento-
vi poskytnout správné informace. V zemích, kde AIT 
provádějí praktičtí lékaři, je nezbytná jejich edukace 
ke zvládnutí anafylaktické reakce.(5,6) Pro výběr AIT je 
důležité zvolit pouze kauzální alergen(y) vyvolávající 
příznaky onemocnění. Bylo prokázáno, že i u poly-
senzibilizovaných pacientů jsou účinné terapeutické 
extrakty obsahující jeden relevantní alergen (7–9). 
Od alergenových „směsí“ se v posledních letech 
upouští.

Nezbytnou podmínkou klinického efektu AIT je také 
dobrá adherence k léčbě (spolupráce pacienta).  
V praxi je běžná non adherence a předčasné ukon-
čení,(10) které jsou prokázány i v různých klinických 
sledováních.(11) Pro zlepšení adherence a současně 
i bezpečnosti AIT je důležité zajistit lékařské záze-
mí, poskytnout podrobné informace při zahájení 
léčby, sledovat pacienta v průběhu AIT a po ukon-
čení vyhodnotit efekt léčby a jeho přetrvávání v dal-
ším období.(10) Aktuální indikace k AIT a portfolio 
léků k užití viz Tab. 2, 3.

Jaké změny přináší nová aktualizace ARIA  
z roku 2019 v léčbě alergické rýmy?
ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 
2019
3. prosince 2018 se konal v Paříži mítink zabývající 
se péčí o pacienty s chronickými chorobami. Hlav-
ními organizátory tohoto setkání byly dvě organi-
zace: MASK (Mobile Airways Sentinel NetworK)  
a POLLAR (Impact of Air Pollution on Asthma 
and Rhinitis, European Institute for Innovation and 
Technology Health), k nimž byla přizvána celá řada 
dalších partnerů z řad profesionálů i pacientů. 

ARIA, ARIA-GRADE v ČR 
S doporučením ARIA byli ihned po prvním vydá-
ní v českém jazyce seznámeni (prostřednictvím 
brožury a četných přednášek) všichni alergologo-
vé a velká část pneumologů, otorinolaryngologů  
a praktických lékařů. Základní doporučení, týkající 

se diagnostiky a terapie alergických onemocnění 
dýchacích cest jako celku, jsou zavedena do praxe, 
na níž se podílejí lékaři všech uvedených odbornos-
tí. Digitální sběr dat (mHealth System) byl přeložen 
do českého jazyka a zaveden do praxe na začátku 
roku 2019. Jeho praktické využití je v počátcích  
a jeho přínos u nás dosud nebyl vyhodnocen. Léky 
užívané v léčbě AR jsou vybírány s cílem získat 
kontrolu nad onemocněním. Metodologie GRA-
DE (Grading of Recommendations Assessment, 
Development and Evaluation) vychází z výsledků 
různých typů studií, a to nejen randomizovaných, 
placebem kontrolovaných, které byly vždy v minu-
losti závazné pro vytváření oficiálních doporučení. 
GRADE se opírá i o vyhodnocení dat získaných  
z reálného života, jež více odpovídají klinické praxi.
(12) Tato elektronická data tak mohou v budoucnu 
pomáhat ve výběru pacientů vhodných pro aler-
genovou imunoterapii.(13) Poprvé ARIA doporučuje 
zohlednit při preskripci léčiv nejen účinnost, ale  
i rychlost nástupu účinku. Viz Tab. 4.

Zásady doporučení GRADE v léčbě AR
perorální a intranazální H1 antihistaminika jsou 
méně účinná než INS v léčbě všech symptomů 
rýmy, ale jsou dostatečně účinná u mnoha pa-
cientů s mírnou/středně těžkou rýmou. Mnoho 
pacientů navíc preferuje perorální formu terapie 
srovnání perorálních a intranazálních antihista-
minik nepřineslo jednoznačné výsledky
u pacientů s těžkou rýmou jsou INS první vol-
bou. Dosažení plného efektu léčby lze očekávat 
za několik dní
kombinace orálního H1 antihistaminika a INS 
není účinnější než samotný INS, ačkoli je tato 
kombinace v praxi často užívána 
kombinace intranazálního fluticason propionátu 
+ azelastinu v jednom aplikátoru (v  ČR regis-
trovaný Dymistin) je účinnější než monoterapie  
a je indikována, je-li monoterapie INS nedostaču-
jící u pacientů s těžkou AR a u pacientů požadují-
cích rychlé odstranění symptomů. Rychlý nástup 
účinku byl potvrzen studiemi v expoziční komoře 
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Alergická rýma je pro svůj úzký vztah k bronchiálnímu astmatu závažné chronické 
onemocnění dýchacích cest. U všech pacientů s perzistující rýmou bychom aktiv-
ně měli pátrat po zánětlivém postižení dolních cest dýchacích a indikovat vyšetření  
k vyloučení bronchiálního astmatu. Pokud nepotvrdíme u nemocného přítomnost 
bronchiálního astmatu, je třeba si uvědomit, že máme před sebou pacienta, u kte-
rého pomocí režimových opatření a řádně indikovanou alergenovou imunoterapií lze 
výrazně omezit či zcela zvrátit přechod k této diagnóze. V současné době máme vel-
mi širokou škálu léčebných 
a preventivních možností  
k léčbě alergické rýmy pod-
pořené mezinárodními do-
poručeními (ARIA 2019).
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ZÁVĚR

veškeré uvedené léky, užívané v terapii AR, jsou 
bezpečné v doporučených dávkách
antihistaminika 1. generace mají sedativní úči-
nek a nemají být podávána

varovat je nutno i před delším soustavným uží-
váním nosních vazokonstriktorů 
intramuskulární a depotní kortikosteroidy jsou  
v léčbě AR kontraindikovány (12)
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ÚVOD
Počet seniorů dramaticky vzrůstá, a to jak v rozvo-
jových zemích, tak souběžně také v celém světě. 
Do roku 2050 se tedy podíl lidí ve věku nad 65 let 
ve vyspělých zemích zvýší ze 17,5 % na 36,3 %  
a starších lidí nad 80 let vzroste trojnásobně.

Problémy spojené s chronickou bolestí jsou u této 
věkové skupiny lidí často zanedbávány. V posled-
ních letech jsme získali nové informace o preva-
lenci bolesti u dospělé populace, včetně starších 
osob. Přibližně 20 % dospělých trpí chronickou 
bolestí. Vnímavost k bolesti může být u starších 

LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI U SENIORŮ
Fricová, J.   Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
      Centrum pro léčbu bolesti 1. LF UK a VFN Praha

SOUHRN: Do roku 2050 se podíl lidí ve věku nad 65 let ve vyspělých zemích zvýší ze 17,5 % na 36,3 %  
a starších lidí nad 80 let vzroste trojnásobně. Vnímavost k bolesti může být u starších pacientů snížena, 
to však neznamená, že pociťují méně bolesti. Nejvýraznější věkové změny se projevují po 75. roce 
života, toto období je považováno za nejrizikovější a vyžaduje speciální pozornost. Mezi nejčastější 
bolestivé syndromy u seniorů patří bolesti kloubů nebo postherpetická neuralgie. Analgetickou léčbu 
u pacientů starších 75 let je třeba pečlivě nastavit s přihlédnutím ke všem komorbiditám a lékovým 
interakcím. V komplikovaných případech je výhodné odeslat seniora k nastavení analgetické terapie 
do specializovaného pracoviště centra nebo ambulance bolesti.

KLÍČOVÁ SLOVA: chronická bolest – senior – nociceptivní bolest – neuropatická bolest – opioidní 
analgetika – neopioidní analgetika

SUMMARY: Treatment of chronic pain in elderly persons. Thus, by 2050, the proportion of people 
over the age of 65 will increase from 17.5% to 36.3% in the developed countries, and those older than 80 
years will increase threefold. Sensitivity to pain may be reduced in older adults, yet that does not mean 
that these people experience less pain. The most significant age changes occur after the age of 75, this 
period is considered the most risky and requires special attention. The most common pain syndromes in 
the elderly include joint pain or postherpetic neuralgia. Analgesic treatment in patients over 75 years of 
age should be carefully setting with respects in all comorbidities and drug interactions.  In complicated 
cases, it is advantageous to refer a senior and  to start analgesic therapy in a specialized  department of 
pain center or pain clinic.

KEY WORDS: chronic pain – elderly person – nociceptive pain – neuropathic pain – opioid analgetics 
– non-opioid analgetics

Přibližně 20 % dospělých trpí chronickou bolestí. Vnímavost 
k bolesti může být u starších pacientů snížena, to však  
neznamená, že pociťují méně bolesti.
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LÉČBA CHRONICKÉ BOLESTI U SENIORŮ

pacientů snížena, to však neznamená, že poci-
ťují méně bolesti. U seniorů je důležité vědět, že 
psychosociální situace spojená s věkem, jako je 
ztráta rodiny, přátel a/nebo ztráta vlastní nezávis-
losti, mohou dlouhodobě přispívat k rozvoji bolesti 
a utrpení. Je důležité, že další příznaky, jako jsou 
deprese a úzkost, poruchy spánku, úbytek hmot-
nosti a/nebo kognitivní poruchy, mohou souviset 
s přítomností chronické bolesti, a dokonce mohou 
být samotným projevem bolesti u starších osob. 
Bolest není jen verbálně sdělitelná, ale bolestivé 
chování, jako je neklid, změněný výraz obličeje  
a snížená pohyblivost, může představovat projevy 
bolesti, například při Alzheimerově chorobě.(1)

Výrazně se u seniorů zvyšuje procento akutních 
onemocnění, která probíhají bez bolestivé sympto-
matologie. Nebolestivá symptomatologie je pro- 
kázána až u 40 % pacientů starších 65 let, kteří 
například popisují nebolestivý průběh peritonitidy, 
35 až 42 % seniorů vykazuje nebolestivý průběh 
srdečního infarktu. V italské studii, kde bylo sle-
dováno 31 mužů a 74 žen ve věku 82,2 ± 9,0 let 
byla chronická bolest trvající déle než 1 rok dia-
gnostikována u 49,4 % seniorů. Lokalizace bolesti 
byla následující: bolestivá kolena popsalo 19,5 % 
pacientů, kyčle zvolilo za nejvíce bolestivou část 
těla 16,5 % nemocných, bolestí dolních zad (low 
back pain) bylo postiženo 11 % sledovaných  
a generalizovanou bolest (celého těla) referovalo 
10 % geriatrických pacientů. Intenzita bolesti byla 
nejčastěji mírná (28,9 %), na druhém místě byla 
zastoupena střední (27,6 %) a na posledním místě 
byla vyhodnocena silná intenzita bolesti (17 %).(2) 
Trvalou analgetickou léčbu mělo zavedeno jen 20 % 
sledovaných, 60 % bylo bez léčby a analgetika on 
demand (na požádání) byla ordinována u 16 % se-
niorů. 

Nejvýraznější věkové změny se projevují po 75. 
roce života, toto období je považováno za nejri-
zikovější a vyžaduje speciální pozornost. Málek  
a spol. (2003) při sledování výskytu bolesti v České 

republice zjistili největší nárůst ve věkové skupině 
40–49letých, s mírným poklesem ve vyšších vě-
kových skupinách. Při sledování chronické bolesti 
ale zjistili významný nárůst ve věkových skupinách 
nad 60 let. Prevalence bolesti je podle některých 
studií u hospitalizovaných seniorů až 82,9 %,  
u poloviny sledovaných pacientů bolest dlouho-
době přetrvává a výrazně ovlivňuje kvalitu jejich 
života.(4)

Algeziologické vyšetření u seniorů
Mezi základní diagnostiku patří především pečlivě 
odebraná anamnestická data zaměřená na bo-
lest. Pro stanovení správné diagnózy bolestivého 
stavu nás především zajímá, jak dlouho bolest 
trvá, co bolesti předcházelo, kde je bolest lokali-
zovaná, kam vyzařuje, zda existují momenty bez 
bolesti, co bolest zhoršuje nebo naopak zlepšuje. 
Důležitým údajem je také, zda je pacient rušen 
bolestí i ve spánku, kolikrát je za noc vzbuzen bo-
lestí. Lékař, specialista na léčbu bolesti, algezio-
log se vždy také ptá na současnou analgetickou 
léčbu, jaké léky pacient doposud užíval, na jaké 
je alergický, které bolest zmírní a které na bolest 
nefungují. Neméně důležitá je asociace s dalšími 

 Nejčastější bolestivé syndromy u seniorů (3)

  1. Revmatická onemocnění 
(osteoarthritis, revmatoidní arthritis)

  2. Onkologická bolest
  3. Angina pectoris
  4. Postherpetická neuralgie
  5. Temporální arteritis
  6. Diabetická neuropatie
  7. Trigeminalní neuralgie 
  8. Malnutrice 
  9. Onemocnění periferních cév 
10. Ischemická bolest
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 Nejčastější bolestivé syndromy u seniorů (3)
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onemocněními, jako jsou úrazy, chirurgické výko-
ny – zvláště opakované, metabolická onemocně-
ní a další. Algeziolog posoudí analgetickou léčbu  
v kontextu celé farmakologické anamnézy. Často je 
nutné provést racionalizaci analgetické léčby, která 
spočívá v nastavení optimální analgetické terapie 
s minimalizací nežádoucích účinků zvolené léčby 
s přihlédnutím ke konkomitantním onemocněním 
a změnám farmakokinetiky ve stáří. K podrobné-
mu vyšetření bolesti patří dotazníky, které vyplňuje 
pacient hlavně při vstupním vyšetření, na rozdíl od 
běžného algeziologického rozboru se také soustře-
díme na posouzení kognitivních schopností. Téměř 
rutinně je používán dotazník McGillovy Univerzity 
v krátké verzi.(5,6) Dotazník obsahuje základní de-
skriptory bolesti, tak, aby popis charakteru bolesti 
byl vodítkem ke správné diagnóze. Z dotazníku lze 

jednoduše zjistit, jak bolest ovlivňuje kvalitu života 
– interference s denními aktivitami, zda nepřevládá 
afektivně – emoční složka. Topografický záznam je 
součástí dotazníku a pacient sám zakreslí lokaliza-
ci bolestivého místa a propagaci bolesti; pozor je 
nutné věnovat pozornost tomu, že senior nemusí 
být schopen přečíst a rozeznat jednotlivé pokyny  
k správnému vyplnění, a tak je během vyšetření 
nutná asistence sestry.

Diagnostika bolesti
Základem dobré komunikace pacienta a lékaře je 
měření bolesti pomocí číselných nebo grafických 
škál (Vizuální analogová škála, Numerická šká-
la) a stejně tak je možné měřit úlevu od bolesti  
v procentech nebo pomocí verbálního zhodno-
cení. S výhodou je použití barevných výrazových 
škál. Diagnostika bolesti by nás zejména měla vést  
k základnímu rozlišení bolesti na typ nociceptivní  
a neuropatický. Neuropatická bolest má také syno-
nymum neurogenní, nociceptivní může být uvede-
na jako nociceptorová.

Bolesti kloubů u seniorů (8)

Osteoartritis patří zejména u starší populace mezi 
velmi častá onemocnění. Ve věku 60–70 roků trpí 
tímto onemocněním až 40 % žen a 25 % mužů. Os-
teoartritis má několik vývojových stupňů, poslední 
z nich je indikací k provedení totální kloubní endo-
protézy. U některých seniorů je nutné nastavit anal-
getickou léčbu přechodně, než bude provedena  
a řádně zrehabilitována totální endoprotéza kloubu.

Postherpetická neuralgie
Dalším specifickým bolestivým stavem, který se  
u seniorů častěji vyskytuje, je infekce herpes zoster 
a vznik postherpetické neuralgie. Vyšší incidence je 
prokázána u onkologicky nemocných, u syndromů 
s imunodeficiencí, u pacientů podstupujících che-
moterapii, radioterapii a také u seniorů nad 60 let. 
Tato bolest trvá zpravidla déle než 6 týdnů, může 
však trvat i déle než 4 měsíce a vyskytuje se až  
u 50 % pacientů po akutním výsevu pásového 

Ta
b

. 2  Komplexní vyšetření seniora

 Komplexní vyšetření seniora

1. Pečlivá anamnéza, fyzikální vyšetření
2. Hodnocení bolesti
3. Hodnocení kognitivních schopností  

(MMSE,Test kreslení hodin) (7)

4. Vyšetření přítomnosti deprese (diferenci-
ální diagnostika demence a deprese)

5. Posouzení denních aktivit  
(Barthelův test ADL)
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Numerická škála bolesti
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oparu. Za základní rizikové faktory pro vznik po-
stherpetické neuralgie jsou považovány věk nad 
60 let a krutá akutní bolest při výsevu oparu.Tato 
bolest je provázena několika typickými znaky a de-
skriptory jsou většinou u všech pacientů totožné. 

Typické projevy bolesti při postherpetické neuralgii:
1. bolest je trvalá
2. charakter bolesti je nejčastěji popisován de-

skriptory jako pálivý, bodavý, šlehavý
3. intenzita bolestí je silná (při měření numerické 

škály bolesti nad 6)
4. bolest je vždy v oblasti, která odpovídá distribu-

ci postiženým nervem
5. bolest je často doprovázena pruritem a pares-

téziemi pokožky, která je často také citlivá na 
dotek (hyperalgézie a/nebo alodynie)

6. na místě bolesti nacházíme často jizvy po výse-
vu oparu a ztrátu pigmentu

Terapie chronické bolesti  
geriatrických pacientů
Cíle léčby bolesti u seniorů
1. pacient – senior bez bolesti, nebo s bolestí na 
takové úrovni, že její intenzita je pro pacienta při-
jatelná
2. léčba pacientovi – seniorovi umožní nejvyšší 
možnou úroveň samostatnosti, funkční schopnosti 

a nejvyšší možnou úroveň provádět vhodné aktivity
3. analgetická léčba u seniorů nemá způsobovat 
iatrogenní komplikace, jako jsou pády, gastrointes-
tinální krvácení, žaludeční obtíže nebo změny ko-
gnitivních funkcí

Analgetická léčba u seniorů (8)

1. Neopioidní analgetika 
A. Paracetamol – měl by být považován za počá-
teční a pokračující farmakoterapii v léčbě chronic-
ké bolesti u seniorů. Maximální denní doporučené 
dávky 4 g za 24 hodin by neměly být překročeny. 
Maximální denní dávka by měla být snížena na 
50–75 % u seniorů se sníženou funkcí jater nebo  
s anamnézou abúzu alkoholu.
B. Klasická a preferenční NSA by měla být indi-
kována s maximální opatrností a jen u vybraných 
jednotlivců, kde ostatní (bezpečnější) terapie se-
lhala. Doporučuje se průběžné hodnocení rizik, 
zda jsou vyvážena léčebným přínosem. Je nutné 
bezpodmínečně respektovat absolutní kontrain-
dikace: přítomnost aktivní peptické vředové cho-
roby, chronické onemocnění ledvin a přítomnost 
srdečního selhání. Relativní kontraindikace zahr-
nují hypertenzi, přítomnost Helicobacter pylori, 
historii vředové choroby, současné podávání kor-
tikosteroidů nebo selektivních inhibitorů zpětného 
vychytávání serotoninu. Senioři, kteří neselektiv-
ní NSA užívají, by měli zároveň užívat inhibitory 
protonové pumpy jako gastrointestinální ochranu.  
K bezpečnosti léčby by rovněž přispělo pravidel-
né hodnocení gastrointestinální a renální toxicity  
a sledování srdečních funkcí. Rovněž pacienti, 
kteří užívají COX-2 selektivní inhibitory v kombi-
naci s kyselinou acetylsalicylovou, by měli užívat 
inhibitory protonové pumpy jako gastrointestinál-
ní ochranu. Pacienti, kteří užívají kyselinu acetyl-
salicylovou preventivně, by neměli užívat při léčbě 
bolesti ibuprofen.
C. Bazické pyrazolony (metamizol) jsou v léčbě 
chronické bolesti u seniorů obvykle až poslední 
volbou a spíše se užívají k doplnění léčby. Me-
tamizol je účinné analgetikum, které pro riziko 

O
b

r. 
2 Schéma léčebných postupů při postherpe-

tické neuralgii 
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dosaženo optimální úlevy od bolesti nebo primárně 
nejsou analgetika dobře tolerována, indikujeme silné 
opioidy i pro bolest mírné nebo střední intenzity.
B. Silné opioidy – pro léčbu silné chronické bo-
lesti u seniorů jsou dostupné následující silné opio-
idy s řízeným uvolňováním: tapentadol, oxykodon 
a hydromorfon pro perorální aplikaci a náplasťové 
transdermální formy fentanylu a buprenorfinu.
C. Opioidy s okamžitým uvolňováním – transmu-
kózní fentanyly používáme, pokud senior užívá 
dlouhodobě opioidy z indikace nádorové bolesti  
a diagnostikujeme průlomovou bolest, pak je vhod-
né indikovat transmukózní fentanyl s okamžitým 
uvolňováním účinného opioidu.
D. Kombinace agonisty/antagonisty – oxycodon/
naloxon (Targin) indikujeme u seniorů, kteří trpí 
opioid indukovanou obstipací.

agranulocytózy a anafylaktické reakce nebývá lé-
kem první volby pro seniory.

2. Opioidní analgetika
Pro středně silné až silné bolesti, které jsou často 
spojené s poškozením funkce jater a ledvin nebo 
pro bolesti, které významně snižují kvalitu živo-
ta seniora, je doporučeno zvážit indikaci opioidů. 
Opioidy patří mezi nejbezpečnější analgetika, která 
můžeme u seniorů indikovat. 
A. Slabé opioidy – nejčastěji je indikován tramadol 
(je dostupný v mnoha lékových formách) nebo di-
hydrokodein. Pro bolesti mírné a střední intenzity lze 
s výhodou použít kombinované preparáty ve fixních 
kombinacích s paracetamolem (Zaldiar, Ultracode). 
Pokud při dostatečných denních dávkách (tramadol 
max. 400 mg a dihydrokodein max. 240 mg) není 

ADJUVANTNÍ ANALGETIKA

Lék

Gabapentinoidy

Tricyklická antidepresiva

ANO

ANO

Poznámka

Redukce dávky při renální insuficienci 

Anticholinergní účinky,  
možné ovlivnění kognitivních funkcí

OPIOIDY

Lék

Slabé opioidy
Silné opioidy
Opioidy s okamžitým 
uvolňováním
oxycodon/naloxon

ANO
ANO
ANO

ANO

Poznámka

Onkologická bolest
Pacienti s opioidy indukovanou střevní dysfunkcí

NEOPIOIDNÍ ANALGETIKA

Lék

Paracetamol

NSA

Bazické pyrazolony

ANO, lék 1. volby

s opatrností

ANO, lék další volby

Poznámka

Max. 4 g denně, snížení dávky na 50–70 %  
při snížené funkci jater
KI: Vředová choroba gastroduodenální
Relativní KI: hypertenze, kortikoidy, SSRI
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Nejvýraznější věkové změny se projevují po 75. roce života, toto období je považo-
váno za nejrizikovější a vyžaduje zvláštní pozornost při nastavování analgetické me-
dikace. Vzhledem nejen k četným komorbiditám, ale také k častým polypragmáziím 
je výhodné odeslat seniora 
k nastavení analgetické te-
rapie do specializovaného 
pracoviště centra nebo am-
bulance bolesti.

Doc. MUDr. Jitka Fricová, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní 
medicíny 1. LF UK a VFN Praha
Centrum pro léčbu bolesti
j.fricova@seznam.cz
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3. Adjuvantní analgetika
A. Adjuvantní analgetika – antiepileptika (prega-
balin a gabapentin) jsou předepisována seniorům 
s neuropatickou bolestí. Eliminace pregabalinu  
a gabapentinu je závislá na funkci ledvin a při po-
škození ledvin je třeba dávku upravit. 
B. Tricyklická antidepresiva (amitriptylin, imi-
pramin) mají vyšší riziko nežádoucích účinků, 
jako jsou anticholinergní účinky nebo možné 
zhoršení kognitivních funkcí, proto je lépe tyto 
léky neindikovat. Léčba by měla začít nejnižší 
možnou dávkou, pokračujeme postupným zvyšo-
váním na základě úlevy od bolesti a vyhodnoce-
ním vedlejších účinků a celkového benefitu pro 
seniora. 

4. Lokální terapie
Pacienti s lokalizovanou neuropatickou bolestí jsou 
vhodnými kandidáty na použití lidokainu lokálně, 

možné je rovněž aplikovat jednorázově kapsaicin 
v náplasti. Pro obě vyrianty lokální léčby je indikací 
neuropatická bolest, postherpetická, posttrauma-
tická neuralgie.

5. Kombinované léky (paracetamol/tramadol)
Jedná se o kombinaci slabého opioidu tramadolu 
a neopiodního analgetika paracetamolu, obvykle  
v dávce 325 mg paracetamolu a 37,5 mg trama-
dolu v jedné tabletě. Použití je určeno pro pacien-
ty, u nichž je diagnostikována bolest středně silné 
až silné intenzity. Dávkování musí být upraveno 
podle intenzity bolesti a podle individuální citli-
vosti seniora. Doporučená počáteční dávka jsou 
2 tablety přípravku ZALDIAR (což odpovídá 75 mg 
tramadolu a 650 mg paracetamolu). Pokud je to 
nutné, lze dávku zvýšit. Maximální celková denní 
dávka je 8 tablet (odpovídá 300 mg tramadol-
-hydrochloridu a 2 600 mg paracetamolu).
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TĚŽKÉ FORMY AKNÉ

ACNE VULGARIS
Je neinfekční, chronické, zánětlivé onemocnění 
mazových žláz a vlasových vývodů. Onemoc-
nění je lokalizované na obličeji, v dekoltu, na ra-
menou a na zádech. Jedná se o multifaktoriální 
onemocnění způsobené mnoha vlivy – genetic-
kou predispozicí, bakteriální flórou, hormonálními 
změnami, léky, psychosomatickou souvislostí, ale 
také strava může zhoršovat projevy akné. Zvýšená 
tvorba mazu, zvýšená a zrychlená tvorba zrohova-
tělých buněk vede k tvorbě projevů. V západních 
vyspělých zemích se odhaduje prevalence akné  
u adolescentů mezi 50–95 %, u střední a závažné 
formy akné je frekvence 20–35 %. První projevy 
se nejčastěji vyskytují od 12 až 13 let a problémy 

mohou přetrvávat do dospělosti. Průměrný věk je 
24 let. Dle závažnosti projevů rozdělujeme akné do 
několika forem. Lehká forma, středně těžká a těžká 
forma.(1)

Lehká forma akné
V klinickém nálezu jsou uzavřené (bílé) a otevřené 
(černé) komedony – komedonické akné. Komedo-
ny bývají převážně ve střední části obličeje. Ojedi-
něle se vyskytují i zánětlivé papuly.(1)

Středně těžká forma akné
V klinickém obraze jsou zánětlivé projevy – papuly, 
papulopustuly, ale také nezánětlivé komedony – 
středně závažné papulopustulózní akné.(1)

TĚŽKÉ FORMY AKNÉ
Kičmerová, G., Jarešová, L.   L DermaMedEst s.r.o.

SOUHRN: Akné patří mezi nejčastější obličejové dermatózy. Jedná se o neinfekční, chronické 
onemocnění. Projevy nemusí být pouze v obličeji, ale mohou být i na zádech či v dekoltu. Postihuje 
nejčastěji dospívající mládež, ale může se vyskytnout i u dospělých. Typické kožní eflorescence jsou 
komedony, papuly, papulopustuly, pustulky, cysty, noduly. Dle stupně postižení rozlišujeme akné lehké, 
střední a těžké. V tomto článku se budeme zabývat těžkými formami akné, jejich léčbou a syndromy 
s nimi spojenými. 
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SUMMARY: Severe forms of acne. Acneis a facial dermatosis, a non-infectious, chronic disease. Mani-
festations do not have to beonly on the face, but also on the back or chest. Typical skin efflorescences are 
comedones, papules, papulopustules, pustules, cysts, nodules. Wedistinguish between mild, moderate 
and severe acne according to the degrese of disability. In this article, we will look at severe forms of acne, 
thein treatment, and the syndromes associated with them.
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Acne vulgaris není jen onemocnění dospívající mládeže,  
ale může přetrvávat do dospělosti.
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Těžká forma akné
Je charakterizována papulami, pustulami, kome-
dony, zánětlivými noduly a cystami. Celkový počet 
všech lézí je více než 125 na obličeji. (Tato defini-
ce je dle klasifikace Institute for Clinical Systems 
Improvement.)(1) V klinickém obraze převažují 
absedující noduly, cysty a velké zánětlivé infiltrá-
ty, bývá sklon k tvorbě převážně hypertrofických 
a keloidních jizev. Zánětlivé léze mohou být velké, 
červenofialově zabarvené, často se serózním nebo 
hnisavým obsahem.

Mezi těžké formy patří acnepapulopustulosa (pře-
vládají papuly, pustuly),acnenodulocystica (nodu-
ly, cysty, komedony, papulopustuly), acneconglo-
bata (mnohočetné komedony, zánětlivé cysty, dré-
nující sinusy)acne fulminans (noduly s tendencí  
k tvorbě vředů a s celkovými příznaky viz níže)

Těžká forma akné často může tvořit i trvalé ná-
sledky a někdy zohyzďující jizvy, což způsobuje 
psychické problémy pacientům, proto je důležité 
neodkládat cílenou terapii a včas zahájit lokální  
i celkovou léčbu, případně chirurgickou terapii – 
incizí projevů.(1)

Acnefulminans
Jedná se o nejtěžší formu akné. Lokální projevy 
jsou provázené také projevy celkovými, jako je 
horečka, bolesti a otoky kloubů, bolesti svalů, ně-
kdy i osteomyelitidou. Může být přítomná celková 
slabost, ztráta chuti k jídlu. V laboratoři bývá leu-
kocytóza, zvýšená sedimentace erytrocytů někdy 
normochromní, normocytární anémie, mohou 
být zvýšené hladiny jaterních enzymů. Postihuje 
typicky chlapce v dospívajícím věku, postižení je 
hlavně na hrudníku a zádech, v obličeji s menším 
množstvím projevů. Mohou se objevovat zánět-
livé noduly, abscesy a v některých místech až 
ulcerace a hemoragické krusty. Typická jsou také 
závažná jizvení. Onemocnění mívá náhlý a rychlý 
nástup.(2)

Pacienti jsou často anxiozní, depresivní. Straní se 
kolektivu a uzavírají se do sebe. Správná diagnos-
tika a zahájení včasné a správné terapie, vede ke 
zlepšení kožního nálezu. Někdy je potřeba zahájení 
terapie za hospitalizace s podáváním kombinované 
léčby (systémové kortikoidy, retionoidy, perorální 
antibiotika). Těžké formy akné se léčí po dobu ně-
kolika měsíců. 
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tohoto onemocnění je nesteroidními antiflogistiky, 
bisfosfonátem, biologickou léčbou. 

PAPA syndrom
PAPA syndrom je geneticky podmíněné onemoc-
nění, způsobené mutací genu PSTPIP1. Dědí se 
autozomálně dominantně, tedy není vázáno na 
pohlaví. Název tohoto syndromu je složen s po-
čátečních písmen symptomů. P – pyogenní, A – 
artritida, P – pyoderma gangrenosum, A – acne. 
Jen vzácně se vyskytují všechny projevy najednou. 
Projevy mohou začít v raném dětství, a to nejčastěji 
zánětem jednoho kloubu, v dospívání se přidá cys-
tické akné. V průběhu života se symptomy mohou 
měnit a většinou slábnou. Léčba je náročná, nyní 
se však vidí potenciál v biologické léčbě.(5)

PASH syndrom
Tento syndrom se vyznačuje tím, že onemoc-
nění začíná jako acne conglobata a hidradenitis 

TĚŽKÉ FORMY AKNÉ

INZERCE

Existují čtyři základní varianty acne fulminans:
AF-SS acne fulminans with systemic symptoms 
(akné fulminans se systémovými projevy).
AF-WOSS acne fulminans without systematic sym-
ptoms (akné fulminans bez systémových projevů).
IIAF-SS izotretinoin included acne fulminans with 
systematic symptoms (akné fulminans se systé-
movými projevy, spojené s léčbou izotretinoinem).
IIAF-WOSS izotretinoin included acne fulminans 
without systematic symptoms (akné fulminans bez 
systémových projevů, spojené s léčbou izotretino-
inem).

Pozn. IIAF – acne fulminans vyvolané léčbou izo-
tretinoinem, stává se, když je počáteční dávka per-
orálního izotretinoinu příliš vysoká.(1)

SYNDROMY SPOJENÉ S TĚŽKÝMI  
PROJEVY AKNÉ
SAPHO syndrom
Jedná se o syndrom s neznámou etiologií. Exis-
tuje, ale teorie, že jde o autoimunitní reakci způ-
sobenou bakterií – Propionibacterium acnes, která 
napodobuje struktury kloubů, čímž dojde k reakci 
proti tělu vlastním tkáním. Dohromady je tvořen 
kožními a kostně-kloubními projevy. Zkratka je slo-
žena ze symptomů, které syndrom má, ale nemusí 
být manifestovány vždy všechny S – synovitida,  
A – acne fulminans, P – palmoplantární pustulóza,  
H – hyperostóza, O – osteitida. Objevuje se nejčas-
těji v dospívání a častěji je popisován u chlapců. 
Projevy tohoto syndromu bývají variabilní, a proto 
je někdy těžké určit diagnózu v počátku onemocně-
ní.(3) K správné diagnostice je nutné doplnit zobra-
zovací metody (RTG, magnetickou rezonanci, CT, 
scintigrafii). Mezi nejčastější kostní změny patří 
entezitida kostoklavikulárního ligamenta, postižení 
kosti přední stěny hrudní a axiálního skeletu. Kožní 
změny mohou předcházet změnám kostním, ale  
u nemalé části případů zcela chybí. Z názvu vyplý-
vá, že se jedná o akné, palmoplantární pustulózu, 
ale také může být přidružena hidradenitis suppura-
tiva nebo vzácně pyoderma gangrenosum.(4) Léčba 



suppurativa, následně se může vyvinout až do 
pyoderma gangrenosum. Jedná se o vzácné one-
mocnění, bylo popsáno v roce 2012.(1)

Terapie těžkých forem akné
Léčba těžkých forem akné je závislá na klinickém 
nálezu. Vždy je nutné pomýšlet i na výše uvedené 
syndromy a pacienta dovyšetřit. Kombinace lokál-
ní a celkové léčby je nutností. Při tvorbě abscesů 
je někdy nutné chirurgické řešení, incize projevu 
a vypuštění hnisu. Lokální terapie zahrnuje různé 
přípravky, které snižují tvorbu mazu a působí pro-
tizánětlivě (např. adapalen, tretinoin).(1) Jsou apli-
kovány 1x denně na noc, kůži mohou vysušovat, 
a proto je nutná hydratace kůže pomocí dermo-
kosmetických hydratačních přípravků. Antibiotické 
přípravky (např. erytromycin, klindamycin, kys. 
fusidová) se aplikují 2x denně na ložiska a je nutné 
jejich střídání nejdéle po 3 měsících, aby nedošlo 
k rezistenci. Výhoda kombinovaných přípravků 

(např. Acnatac, Belacné) je, že obsahují již lokální 
antibiotikum. Nikdy by neměla být prováděna mo-
noterapie.(1)

Hlavní zastoupení má terapie celková. Na začátek 
léčby je nutné zvolit perorální antibiotickou terapii. 
Hlavními zástupci jsou antibitotika tetracyklinová  
a makrolidová. Ta prostupují do folikulárního ka-
nálu, komedonů a papulopustul sebaceózními 
žlázami a epitelem infundibula. Mají účinek imuno-
modulační a inhibující produkci volných radikálů. 
Hlavní efekt antibiotik je antimikrobiální a proti-
zánětlivý, což se projevuje úbytkem zánětlivých 
lézí a zmenšením jejich tvorby, ale nemají vliv na 
komedony. Antibiotická léčba je indikována dle kli-
nického nálezu, záleží na tíži postižení a lokalizaci 
projevů. Existují různá schémata. Antibiotika se 
užívají nejméně 1 týden, pokud je plánována léčba 
retinoidy. Pokud není, tak by neměla být kratší než 
2 měsíce a neměla by překročit dobu 4–6 měsíců. 
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prováděny před zahájením léčby po 1 měsíci terapie  
a následně každé 3 měsíce a po ukončení terapie. 
Akné je ovlivněno také hormonálně, může se stát, 
že během života dojde znovu k vytvoření aknóz-
ních projevů v důsledku hormonálního cyklu, ale 
už ne v tak velké míře, jako před léčbou retinoidy. 

Mezi nejčastější nežádoucí účinky patří suchost 
rtů, které mohou praskat a vznikají až bolestivé 
eroze, někdy se zánětem ústních koutků. Na kůži 
mohou vznikat erytematózní, suchá ložiska, kůže 
může svědit, během léčby je doporučené do-
statečné promazávání celého těla. Suchost není 
považována za nežádoucí účinek terapie, ale je 
ukazatelem účinnosti léčby. Před léčbou je nutné 
pacienta poučit o nutnosti promazávání rtů a kůže 
několikrát denně. Nežádoucím účinkem mohou být 
bolesti kloubů a svalů při větší fyzické aktivitě, pro-
to je důležitá anamnéza. U sportovců prodiskutovat 
případně jiné možnosti léčby nebo snížení zátěže. 

INZERCE

TĚŽKÉ FORMY AKNÉ

Maximum klinického zlepšení můžeme očekávat ve 
3. měsíci.(1) V případě nedostatečného efektu po 
terapii antibiotiky je možné zvážit nasazení perorál-
ních retinoidů.

Perorální izotretinoin je nejvíce účinným lékem  
v léčbě akné. Hlavní mechanismus účinku je pří-
mý inhibiční vliv na mazovou žlázu a dozrávání 
sebocytů se specifickým působením na proliferu-
jící sebaceózní epitel. Dále způsobuje snížení ke-
ratinizace ve folikulech. Redukce mikrobiální flóry 
je nepřímým důsledkem při potlačení tvorby mazu 
a eliminaci rohového materiálu v sebaceózních 
vývodech. Protizánětlivý účinek je dán schop-
ností inhibovat chemotaxi neutrofilů a monocytů. 
Maximum koncentrace léku v krvi je asi 3 hodiny 
po požití, poločas rozpadu je 10–20 hodin. Na 
základě publikovaných studií se doporučuje op-
timální terapeutická denní dávka 0,5–1,0 mg/kg. 
Samozřejmě, že dávkování je upraveno dle klinic-
kého nálezu u pacienta a na základě možných ne-
žádoucích účinků. Je nutné dodržet tzv. celkovou 
kumulativní dávku, která by neměla překročit 180 
mg/kg za dobu léčby. Ve výjimečných případech 
je možné dávku navýšit, pokud se projevy ještě 
tvoří. Ideální hodnota celkové kumulativní dávky 
je mezi 120–150 mg/kg.(1) V případě nedosaže-
ní dostatečné hodnoty této celkové dávky hrozí 
relapsy a nedostatečné vyhojení nálezu. Obvykle 
trvá terapie 6–12 měsíců, pacienti obvykle sná-
šejí lépe nižší dávky než 1mg/kg. Výjimečně je 
nutné léčbu zopakovat z důvodu recidivy proje-
vů. Častěji se setkáme s recidivou u dětí, které 
byly léčeny v období mezi12. a 13. rokem života. 
Během léčby je nutné dostatečné promazávání 
kůži nejen v obličeji, ale po celém těle, vhodná 
dermokosmetika je součástí správné terapie. Bě-
hem samotné léčby jsou nutné pravidelné kon-
troly krve (hladiny tuků, jaterní enzymy, u dívek 
HCG nebo těhotenský test), při kontrole zjišťuje-
me toleranci léku pacientem a upravujeme denní 
dávku. U žen je také důležité edukovat pacientku  
o teratogenních účincích léku. Krevní odběry jsou 
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Acne vulgaris není jen onemocnění dospívající mládeže, ale může přetrvávat do do-
spělosti. Projevy se časem přestanou tvořit, ale jizvy nejen na kůži přetrvávají celý 
život. Období dospívání je jedním z nejdůležitějších stádií života, které může ovlivnit 
jedince i negativním způsobem. Léčba celkovými izotretinoiny je bezpečná. Důležitá 
je včasná indikace a zahájení léčby, pravidelné kontroly krve a psychického stavu 
pacienta, těhotenské testy, případně hladiny HCG u dívek a žen. U závažných nodulo-
cystických a konglobátních forem akné musíme vyloučit sdružené syndromy a počítat 
s možným zhoršením klinického stavu po zahájení terapie retinoidy. K léčbě je vhodné 
na úvod terapie zařadit kortikosteroidy. Nutná jsou také klasická režimová opatření 
při léčbě akné, a to pravidelné čištění pleti ráno a večer, čištění kosmetických štětců 
před každou aplikací make-upu či pudrů a v neposlední řadě je velmi důležité ome-
zit jakýkoliv dotyk na obličej 
(mimo čištění a ošetřování), 
aby nedocházelo k exkoriaci 
a traumatizaci projevů. 

MUDr. Lucie Jarešová
L DermaMedEst sro
Karlovo náměstí 313/8, Praha 2
lucie.jaresova@centrum.cz
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U 10–20 % pacientů nacházíme změny v hodnotě 
jaterních enzymů, bilirubinu nebo lipidů. Hodnoty 
bilirubinu mohou kolísat. Při vyšších hodnotách 
bilirubinu u mladých lidí je nutné také pomýšlet na 
Gilbertův syndrom.

U systémové terapie retinoidy se nedoporučuje 
kombinovat léčbu s lokálními retinoidy z důvo-
du rizika velkého vysušení obličeje, které vede až  
k olupování a místy i podráždění. Pokud během 
terapie vzniknou zánětlivé projevy, volíme lokální 
antibiotickou terapii pouze na přechodnou dobu.

Kombinovaná terapie u těžkých forem akné
Při těžkých formách akné může dojít, po zahájení 
terapie retinoidy, ke vzplanutí onemocnění. Proto je 

potřeba léčbu kombinovat s kortikosteroidy, které 
bývají nasazeny v úvodní dávce s antibiotiky. Úvodní 
dávka Prednisonu bývá 20–60 mg/den (až 1mg/kg),  
dle efektu je možné postupné snižování dávky. 
Kortikosteroidy vysazujeme dle efektu terapie. 
Protizánětlivá terapie kyselinou acetylsalicylovou 
má též pozitivní efekt. Pokud je léčba nedostatečná  
a pacient nereaguje na kombinovanou terapii nebo 
se po retinoidech zhorší, je možné nasazení léku 
Dapson v dávce 50–100 mg/denně nebo Ciclo-
sporin. Biologická léčba TNF tumor necrosis fak-
tor – alfa, infliximab se jeví jako pozitivní v léčbě 
těchto forem akné. Při léčbě kortikosteroidy jsou 
nutné pravidelné kontroly hladin draslíku, popřípa-
dě jeho suplementace a ochrana žaludeční sliznice 
omeprazolem.
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Jménem Sekce akné a obličejové dermatózy České dermatovenerologické společnosti si dovolujeme opět po roce 
pozvat všechny lékaře zajímající se o problematiku obličejových dermatóz na jubilejní 15. konferenci Akné a obli-
čejové dermatózy, která se bude konat dne 5. listopadu 2021 v hotelu DUO v Praze. Srdečně zváni jsou i slovenští 
kolegové. Program je již připraven a doufáme, že bude pro všechny zajímavý. Hostem – nedermatologem – je také 
všem dobře známý MUDr. Radkin Honzák. Bližší informace a přihlášení na www.teoconsulting.cz. 

Za sekci: doc. MUDr. Jarmila Rulcová a MUDr. Zuzana Nevoralová 

PROGRAM
8.00–9.00 Prezence účastníků
9.00–9.30 ZAHÁJENÍ KONFERENCE
 Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
 Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc.

9.30–9.50   Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA 
Kožní nádory bez skalpelu

9.50–10.20  MUDr. Radkin Honzák  
Psychopati

10.20–10.40 Doc. MUDr. Jarmila Rulcová, CSc. 
Projevy kožních onemocnění v dutině ústní

10.40–11.00 PŘESTÁVKA

11.00–11.20 As. MUDr. Nina Benáková, Ph.D. 
Současný pohled na diferenciální diagnostiku a léčbu edému v obličeji

11.20–11.40 Prim. MUDr. Renata Kučerová, Ph.D. 
Morbus Morbihan

11.40–12.00  MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D. 
Nežádoucí účinky při léčbě akné

12.00–12.20    MUDr. Jan Říčař, Ph.D.  
Jizvící alopecie

12.20–13.20 OBĚD

13.30–13.45 Prim. MUDr. Hana Zelenková, Ph.D. MBA:  
„Nějaké pikošky z tvářiček“

13.45–14.00 Prim. MUDr. Hana Bučková, Ph.D.  
Případy z dětské kožní ambulance

14.00–14.15 Prim. MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. 
Indikace laserových ošetření u obličejových dermatóz

14.15–14.30 MUDr. Renata Pásková:  
Zlepšení kvality problematické pleti po aplikaci retinolového peelingu s následným 
použitím kombinace PHA a SCA growth factors technologií

14.30–14.40 MUDr. Nicole Polcarová, Vítěz kazuistik Čech a Moravy 
Vypadá jako akné, ale není to akné

14.40–14.45 Zdenka Soukupová  
Jak ušetřit čas v ordinaci v komunikaci s pacientem? 

14.45–16.00 Sdělení partnerů
16.00–16.30  ZHODNOCENÍ, ZÁVĚR KONFERENCE

15. KONFERENCE  



VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Jakými doporučeními se řídíme při léčbě 
alergické rýmy?
a) RIA 2018
b) ARIA 2018
c) ARIA 2019
d) RIA 2019

U kolika procent astmatiků je přítomna alergická 
rýma?
a) 50 %
b) 60 %
c) 70 % 
d) 80 %

Nejrychlejší nástup účinku u alergické rýmy 
vykazují:
a) azelastin+fluticason v jedné dávce
b) fluticason propionát+ loratidin
c) azelastin
d) bilastin nebo fexofenadin

Základní typy bolesti jsou:
a) nociceptivní a neurogenní
b) neurogenní a neuropatická
c) neurogenní a viscerální
d) nociceptivní a neuropatická

Mezi nejčastější bolestivé stavy u seniorů patří:
a) bolest hlavy
b) osteoartritida a revmatoidní artritis
c) neonkologická bolest
d) postherpetická neuralgie

Těžká forma akné s celkovými příznaky (horečka, 
otoky kloubů, bolesti svalů) se nazývá:
a) acne nodulocystica
b) acne papulopustulosa
c) acne konglobata
d) acne fulminans

Doporučená kumulativní dávka při léčbě akné 
perorálními retinoidy je:
a) 50–80 mg/kg
b) 350–400 mg/kg
c) 80–100 mg/kg
d) 120–150 mg/kg

Mezi nežádoucí účinky při léčbě akné  
perorálními retinoidy nepatří:
a) suchost kůže
b) zvýšená tvorba mazu
c) bolesti kloubů
d) zvýšená glykémie

Prof. Toshira Yamauchi bol:
a) Reumatolog
b) Dermatológ
c) Fyzioterapeut
d) Angiolog

Prvá kryokomora v Európe bola skonštruovaná v:
a) Nemecku
b) Poľsku
c) Českej republike
d) Nemecku a Poľsku súčasne
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. MACHÁČKOVÁ Kateřina 
Uherské Hradiště
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 30.09.2021 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

časopisu www.referatovyvyber.cz  
a v mobilní aplikaci Referátový výběr nebo 

vložte do obálky a odešlete na adresu:

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

Ceny do soutěže 2021 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 1/2021:

MUDr. NĚMEČKOVÁ Helena  
Žatec

MUDr. KULÍŠKOVÁ Jaroslava 
Praha 9

MUDr. ČERNEKOVÁ Alena 
 Kyjov

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail
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Otázka A B C D
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Správné odpovědi z čísla 1/2021
1 B 2 D 3 C 4 A 5 D
6 B 7 B 8 B,D 9 A,B.C.D 10 B,C,D

NOVÝ
ANTHELIOS
AGE CORRECT
spf 50 
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PREVENTÍVNE A TERAPEUTICKÉ ÚČINKY KRYOSAUNY  
(CRYOMED ONE) U PACIENTOV S PSORIASIS VULGARIS,  
PSORIASIS ARTHROPATICA A NEURODERMITIS CONSTITUTIONALIS

Zelenková, H.   SANARE spol. s r.o., pracovisko: Súkromná dermatovenerologická klinika
         DOST Svidník, SR

SÚHRN: Kryoterapia (celotelová alebo lokálna) sa ako terapeutická modalita využíva v mnohých 
oblastiach medicíny vrátane chirurgických. Celotelová chladová terapia (CCHT) je definovaná ako 
pasívna, fyzikálna a krátkodobá stimulačná metóda so systémovým účinkom. Počiatky širšieho využitia 
CCHT sa datujú od 80.  rokov 20. storočia v Japonsku, so širokým spektrom využitia v medicíne, športe, 
rehabilitačných procedúrach. Najnovšie je využívaná ako atraktívna metóda vo  fitnes a wellnes-
centrách. Jednou z bezpečných foriem celotelovej aplikácie chladu je pobyt v kryoboxe – kryosaune 
pri teplote -110 °C až -150 °C v rozmedzí 1 až 3 minút. Pri dlhšej aplikácii nastupujú výrazné riziká. 
Vo všeobecnosti sa zatiaľ pobyt v kryoboxe – kryosaune považuje za nemedicínske využitie napr. 
wellnes-centrá. V súčasnosti sa využíva aj v zdravotníckych zariadeniach pod dohľadom lekára  
s presne určenými indikáciami – rehabilitácia a športová medicína – športovci, športové centrá pre 
vrcholových športovcov. 

Predbežné štúdie naznačujú, že celotelová kryoterapia (kryosauna, kryokomora)  prináša úľavu od bolesti 
svalov a kĺbov, pozitívne ovplyvňuje niektoré kožné  a neurologické ochorenia a stimuluje športovcov 
k lepším výkonom (takzvanou čistou formou či už pred alebo po športovom výkone). Pri aplikácii 
chladu (stresový faktor) organizmus reaguje vylučovaním endorfínov, kortikoidov, rastového hormónu, 
testosterónu (možno ju preto zaradiť aj k metóde liečby erektilnej dysfunkcie), redukciou voľných radikálov 
(dôvod využívania u profesionálnych športovcov ako jednej z efektívnych modalít zlepšenia výkonu).

KĽÚČOVÉ  SLOVÁ: kryoterapia celotelová – využitie v dermatológii

SUMMARY: Preventive and therapeutic effects of Cryomed ONE complex cryotherapy device in 
patients with psoriasis vulgaris, psoriasis arthropatica and constitutive neurodermatitis. Cryotherapy 
(applied to the whole body or topically) has been used as a therapeutic modality in many areas of medi-
cine, including surgery. Whole-body cryotherapy is defined as a passive physical short-term stimulation 
method with a systemic effect. The beginnings of the wider use of WBC date back to the eighties of the 
20th century in Japan with a wide range of uses in medicine, sports, and rehabilitation procedures. The 
latest is a popular method used in fitness and wellness centres. One of the safe forms of whole-body cryo-
therapy is staying in a cryogenic chamber – a cryobarrel, or cryosauna – at a temperature of -110 to -150 
degrees Celsius, for 1 to 3 minutes, as significant risks may occur after prolonged application of cold. 
In general, a stay in a cryogenic chamber is still considered a non-medical use, offered e.g. in wellness 
centres). At present, it is also used in medical facilities under the supervision of a physician, taking into 
consideration precisely determined indications – in rehabilitation and sports medicine – to treat athletes, 
and in top-level sports centres for professional athletes. 
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PREVENTÍVNE A TERAPEUTICKÉ ÚČINKY KRYOSAUNY (CRYOMED ONE) U PACIENTOV S PSORIASIS VULGARIS, 
PSORIASIS ARTHROPATICA A NEURODERMITIS CONSTITUTIONALIS

ÚVOD
História 
Všeobecne sa v prácach, ktoré sa zaoberajú vy-
užitím chladu ako terapeutickej  metódy, citujú 
Egypťania (2 500 rokov pred naším letopočtom)  
a Hippokrates (5. storočie pred naším letopočtom) 
– analgetický, antiedematózny efekt, stavanie kr-
vácania. Chlad sa všeobecne využíval dávnejšie aj 
počas vojnových konfliktov (chladenie pred am-
putáciami, chladenie popálenín). Kryogenika úzko 
súvisí s technickým pokrokom a začala sa výrazne 
používať koncom 19. storočia (chladiace zariade-
nia, skvapalňovanie plynov). 

Systematicky sa chlad využíva v medicíne zhruba 
posledných sto rokov.(3, 8, 9, 13, 15, 16, 28) Kryochirur-
giu ako medicínsky pojem možno datovať od roku 
1907.(3, 5, 8, 9, 15, 20, 22) V prvej polovici 20. storočia sa 
postupne rozvinula kryobiológia a súčasne jej „se-
stra“ kryoterapia.(3, 8, 9,15, 20, 22, 26, 27, 31, 33) Dnes patrí 
celotelová chladová terapia k štandardom kúpeľ-
ných a rehabilitačných procedúr. Spája sa s me-
nom japonského reumatológa prof. Toshira Yamau-
chiho, ktorý spopularizoval metódu v osemdesia-
tych rokoch minulého storočia v Japonsku s veľmi 

dobrými efektmi pre široké spektrum ochorení, ale 
najmä postih kĺbov v reumatológii. Profesor Toshi-
ro Yamauchi postavil v Japonsku roku 1978 prvú 
kryokomoru na svete a v roku 1981 publikoval 
na mnohých kongresoch svoje  výsledky liečenia 
kĺbov a astmy.(29, 30) Ďalších nasledovníkov svojej 
metódy našiel  v Európe, konkrétne v Nemecku, 
kde bola v roku 1984 postavená aj prvá kryokomo-
ra.(2, 10, 11, 13) Nasledovala pomerne rýchla expanzia 
metódy, ďalšie kryokomory boli postavené v roku 
1989 v Poľsku, v ČR sa objavila prvá kryokomora 
v roku 2004.(3, 25) Metóda liečby chladom bola od 
roku 2005 až dodnes námetom mnohých štúdií, 
školení a diplomových prác na univerzitách v ČR – 
Brno, Liberec, České  Budějovice. Zameranie prác 
na  fyziológiu a mechanizmus pôsobenia chla-
du, liečebné efekty počas kúpeľnej starostlivosti,  
v rehabilitácii, reumatológii, dermatológii, efekty  
u športovcov alebo špeciálne vekové skupiny napr. 
50+.(4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  26, 33, 34) Pre  
zaujímavosť: Odkazy na internete z oblasti  reha-
bilitácie a fyziatrie na liečbu v kryokomore alebo 
kryosaune za 1 minútu: 754 prác, z toho  českých 
a slovenských iba do roku 2018 vyše 25 publikácií 
a 120 prednášok.

Celotelová kryoterapia preukázateľne pozitívne ovplyvňuje 
imunitný systém. Pri aplikácii chladu organizmus reaguje 
vylučovaním endorfínov, kortikoidov, rastového hormónu, 
testosterónu, redukciou voľných radikálov.

Preliminary studies suggest that whole-body cryotherapy (in a cryosauna) brings relief from muscle and 
joint pain, positively affects some skin and neurological diseases and stimulates athletes to perform better 
(in the so-called pure form, either before or after a sports performance). When cold (which is a stress 
factor) is applied, the body responds by excreting endorphins, corticoids, growth hormone, testosterone 
(therefore it is also a method of treating erectile dysfunction). Because it reduces free radicals, is used in 
professional athletes as one of the effective modalities to improve their performance. 

KEY WORDS: whole-body cryotherapy – use in dermatology

39



Kryochirurgia  ako lokálna terapia je v súčasnosti 
široko využívaná a prepracovaná  liečebná metó-
da v mnohých lekárskych odboroch, dermatoló-
giu nevynímajúc.(1, 3, 8, 9, 15, 20, 22, 28, 31)

Celotelová kryoterapia (CCHT) ako liečebná 
procedúra – využitie (indikácie,  
kontraindikácie) všeobecne 
Celotelová kryoterapia preukázateľne pozitívne 
ovplyvňuje imunitný systém. Pri aplikácii chladu 
(stresový faktor) organizmus reaguje vylučo-
vaním endorfínov, kortikoidov, rastového hor-
mónu, testosterónu (radí sa preto aj k metóde 
liečby erektilnej dysfunkcie), redukciou voľných 
radikálov (dôvod využívania u profesionálnych 
športovcov ako jednej z efektívnych modalít zlep-
šenia výkonu).(11, 16, 17, 22, 33, 34) Nové možnosti sa 
objavili a potvrdili aj pri použití pre niektoré sku-
piny kožných ochorení.(33) Lokálna aj systémová 
kryoterapia sa veľa rokov využíva v kozmetike 
ako účinný anti-aging systém (chladiace valčeky,  
kryocoolery).(32)

Indikačné skupiny – ochorenia pre CCHT 
zápalové ochorenia pohybového aparátu 
degeneratívne ochorenia kĺbov a chrbtice  
(artrózy a artritídy)
ochorenia medzistavcových platničiek
bolesti chrbtice a kĺbov
reumatické ochorenia, dna
skleróza multiplex
zmeny svalov, kĺbov a šliach po úrazoch
parézy, spastické kontraktúry v oblasti končatín
primárna a sekundárna osteoporóza
celulitída
ťažkosti pri menopauze
Alzheimerova a Parkinsonova choroba
degeneratívne zmeny v dôsledku poruchy  
motoriky nervov
psoriáza, dermatitída, ekzémy
migrény a depresie
erektilná dysfunkcia
nespavosť a chronická únava

Doteraz známe kontraindikácie kryoterapie 
(lokálnej, systémovej)

intolerancia a alergia na chlad
klaustrofóbia
podchladenie organizmu
Raynaudova choroba
miestne poruchy prekrvenia
anémia, kryoglobulinemia,  
kryofibrinogenemia, agamaglobulinemia,
užívanie niektorých liekov  
– neuroleptík a alkoholu
znížená funkcia štítnej žľazy
onkologické ochorenia
mentálne poruchy spojené s abnormálnym 
potením
tehotenstvo
infekčné ochorenia
chyby chlopňového aparátu srdca  
(zúženie chlopní)
ischemická choroba srdca (ICHS)
ťažké formy astmy a cukrovky
poruchy rytmu srdca a pokojovej srdcovej 
frekvencie nad 100 pulzov/min.
pľúcny edém
vážne ochorenia pľúc
konzumácia alkoholu v ten istý deň
vstup do kryokomory je otázny pre tých, čo 
sa nadmerne potia v podpazuší, na dlaniach 
či na chodidlách

CCHT – kryosauna, kryokomora ako  
liečebná procedúra – efekty
Najmä významný analgetický a antiflogistický 
efekt, zlepšenie spánku, navodenie pocitu du-
ševného komfortu (zlepšenie kvality života) a vy-
miznutie alebo významná redukcia depresívnych 
stavov. Akcentuje sa preventívny efekt aplikácie 
nízkych teplôt – či už pobyt v kryokomore alebo 
kryosaune.(1, 2, 3, 6, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 34) 

Upozornenie: Pred prvým ošetrením CCHT a ná-
sledným vstupom do určeného zariadenia musia 
všetci záujemcovia absolvovať odborné vyšetrenie 
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v chladnom plyne (odparovanie tekutého dusíka) 
len do výšky ramien – trup je teda vystavený hyper 
ochladenému dusíku. Pozícia je pohodlná, nakoľ-
ko hlava zostane bezpečne nad líniou dusíka a nie 
sú problémy s dýchaním. Súčasne je nepretržitý 
kontakt s ošetrujúcim personálom. Štandardne je 
zariadenie vybavené nezatvárajúcimi sa otočnými 
dverami, ktoré možno kedykoľvek otvoriť. Senzor 
dverí automaticky vypne zariadenie, ak sú počas 
relácie dvere otvorené dlhšie ako tri sekundy, aby 
sa miestnosť, kde je kryosauna umiestnená,  ne-
mohla plniť vzduchom s uvoľneným plynom. Jed-
notka je tiež vybavená vyhrievaným ventilačným 
systémom na minimalizáciu zvyškov vlhkosti a od-
vzdušňovanie použitého plynného dusíka. Geome-
trická konštrukcia vnútornej komory optimalizuje 
teploty kryoterapie pre efektívne výsledky apliká-
cie. Teplota tela počas prvých 60 sekúnd klesne 
na 0 °C, následne s teplotami v rozmedzí -110 °C 
až -150 °C. Jedna procedúra môže trvať od 60 
sekúnd až po 180 sekúnd. Teplota tela je následne  
v dôsledku zvýšenia periférneho prekrvenia až 35 °C  
(normálna teplota kože je 32,5 °C). Pri údaji ide 
o maximálne 3-minútový pobyt v kryosaune  
s priemernou teplotou -120 °C. Oblečenie do 
kryosauny: rukavice, tričko, ponožky. Pred apli-
káciou pacient nesmie byť spotený (do kryosauny 
nastupuje po osprchovaní), 10 minút pred apliká-
ciou je v pokoji a bez zvýšenej námahy. Po vyko-
naní procedúry sa odporúča 10-minútový pobyt 
na ležadle pri izbovej teplote. Oblečenie: 3 vrstvy, 
spodná bielizeň bavlnená alebo bambus, nie umelé 
a  nepriedušné materiály. Upozornenie: na spod-
nú bielizeň pri praní nepoužívať aviváž! Súčasťou 
zariadenia sú Dewarove nádoby s kvapalným dusí-
kom. Plnohodnotný priebeh celotelovej kryoterapie 
v kryosaune by mal byť v rozmedzí 15 až 20 pro-
cedúr s intervalom jedného dňa. Prvý pobyt 1 až 2 
minúty možno  zvýšiť maximálne na 3 minúty.

Bezprostredný efekt kryosauny 
Väčšina ľudí cíti pozitívne účinky celotelovej kryo-
terapie, hlavne zníženie napätia, celkovú sviežosť, 

(meranie krvného tlaku a srdcovej frekvencie), po-
učenie o účinkoch a kontraindikáciách celotelovej 
aplikácie chladu a podpíšu prehlásenie o vstupe do 
zariadenia na vlastnú zodpovednosť.

Je potrebné definovať základný rozdiel  
medzi kryokomorou a kryosaunou.
Kryokomora – je komplex dvoch častí – adaptačnej 
miestnosti – predkomory s teplotou -40 °C až – 60 °C  
(pobyt 1–2 minúty) a odtiaľ prechod cez vnútorné 
dvere do samotnej hlavnej komory. Tu je teplota 
upravovaná od -110 °C až na -160 °C (pobyt 1–3 
minúty). V kryokomore môže byť naraz aj niekoľko 
osôb. Povinné je oblečenie: plavky, ev. tričko, cez 
tvár rúško, rukavice a uzatvorené topánky. Počas  
celého pobytu v kryokomore je nevyhnutný pohyb, 
najlepšie ideálna pomalá chôdza. Vizuálny kontakt 
s obsluhujúcim personálom je samozrejmý. Opus-
tenie kryokomory je znova cez adaptačnú predko-
moru. Po procedúre je ideálne cvičenie. 

Kryosauna (definícia výrobcu) – je uzatvorený 
valec s pohyblivou podlahou. Tá sa reguluje podľa 
výšky ošetrovanej osoby. Klient alebo pacient teda 
nie je v kryosaune celý, je zdvihnutý tak, aby bol  

O
b

r. 
1

Kryosauna – zdroj internet
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#AdvantageHers

Světová tenisová hvězda Caroline Wozniacki

Sdílením mého příběhu 
pomáhám bodovat ostatním ženám“
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psychické a fyzické uvoľnenie a podobne už po 
prvom pobyte v kryosaune, čo sa potvrdilo aj pri 
našom klinickom sledovaní. Efekt pretrváva niekoľ-
ko hodín.
 
Vo všeobecnosti sa kryoterapia považuje za bez-
pečnú, ak je vykonávaná licencovaným zariade-
ním, ktoré má zavedené odporúčané bezpečnostné 
opatrenia. Tie majú zabezpečiť, aby nik v mrazivom 
priestore nezostal dlhšie, ako je bezpečné. Jeden 
zo spoľahlivých spôsobov sledovania prostredia 
kryokomory, kryosauny je monitoring kyslíka.

V roku 2019 boli v rámci klinického sledovania na 
pracovisku SANARE spol. s r.o., pracovisko DOST 

Svidník potvrdené a publikované výsledky účinku 
kryosauny na skupine 30 pacientov – dobrovoľní-
kov s vytipovanými skupinami dermatóz. 
Metodika
Dizajn štúdie: 30 pacientov s vytipovanými derma-
tózami v chronickom štádiu – psoriasis vulgaris,  
psoriasis vulgaris et arthropatica, neurodermitis 
constitutionalis.
Ženy a muži vo veku 15–55 rokov 
Aplikácia: kryosauna (Cryomed ONE)

Diagnózy: 10 pacientov s psoriasis vulgaris (L40)
 10 pacientov s psoriasis vulgaris et ar-

thropatica (L40, M07)
 10 pacientov s neurodermitis constitu-

tionalis (L20)
Poznámka: čísla v zátvorke sú označenia podľa 

medzinárodnej klasifikácie chorôb

Kritériá zaradenia
chronické prejavy Psoriasis vulgaris 
chronické prejavy Psoriasis arthropatica 
chronické prejavy Neurodermitis  
constitutionalis
psychická dysbalancia z ochorenia
trvanie ochorenia: minimálne 3 mesiace
mužské, ženské pohlavie, beloch  
preliečenie systémovými prípravkami  
(kortikoidy, retinoidy, biologická liečba,  
ukončené 30 dní pred začatím štúdie)
ambulantný alebo čiastočne stacionárny  
pacient
vek: 15–55 rokov 
dobrovoľná účasť na štúdii 
potvrdenie písomného vyhlásenia o súhlase  
jednorazová účasť na tejto štúdii 

Kritériá vyradenia – špecifické 
známe alergie na chlad 
známky infekcie chorobného ložiska  
(superinfekcia vyžadujúca terapiu)
imunosupresívna terapia
nádorové ochorenia
malignita v sledovanej oblasti
použitie iného lieku a /alebo substancie  
na liečbu
systémová alebo lokálna terapia 
iné pridružené závažné dermatózy v oblasti 
postihnutých plôch 
nosenie syntetickej bielizne a nevhodného 
vrchného oblečenia

Všeobecné kritériá pre vyradenie
nadmerné užívanie liekov a alkoholu

O
b

r. 
2

Kryosauna – zdroj internet
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PREVENTÍVNE A TERAPEUTICKÉ ÚČINKY KRYOSAUNY (CRYOMED ONE) U PACIENTOV S PSORIASIS VULGARIS, 
PSORIASIS ARTHROPATICA A NEURODERMITIS CONSTITUTIONALIS

konzumácia drog a omamných jedov
u žien: gravidita – laktácia 
účasť na inej klinickej skúške v priebehu  
posledných 30 dní 
súčasná účasť na ďalšej klinickej štúdii
iné dôvody, pre ktoré lekári vylučujú prijatie 
pacienta do štúdie 
chýbajúca schopnosť pacienta vykonať  
pokyny terapie  
iné fyzické alebo psychické ochorenia, pri 
ktorých by sa nedodržal skúšobný plán   
možné odvolanie súhlasu, predvídaná  
nespoľahlivosť pacienta  

Použitý systémový liek – prípravok: žiaden
Lokálne ošetrovanie: lokálne ošetrovanie indi-
ferentnými masťami, mydlá s obsahom výťažkov  
z kozieho mlieka alebo olivového oleja 
Charakteristika kryosauny: dodaná výrobcom (viď 
vyššie) 
Aplikácia Kryosauna (Cryomed ONE):
Aplikácia 2x týždenne, 1 až maximálne 3 minúty, 
oblečenie: rukavice, tričko, ponožky. Pred apliká-
ciou pacient nesmie byť spotený (do kryosauny 
nastupuje po osprchovaní), 10 minút pred apliká-
ciou v pohode a bez zvýšenej námahy. Po aplikácii 
oblečenie (odporúčané 3 vrstvy, spodná bielizeň 

bavlnená alebo bambus, nie umelé nepriedušné 
materiály, pri praní nepoužívať aviváž!), po vy-
stúpení z kryosauny 10 minút pobytu na ležadle pri 
izbovej teplote. 
Počet aplikácií: pre pacienta celkovo 10x
Hodnotenie kožného nálezu: pri zaradení do súbo-
ru po 7, 14, 21, 28 dňoch a mesiac po poslednom 
ošetrení pre overenie trvalého alebo parciálneho 
stavu remisie. Sledovaný celkový stupeň závaž-
nosti recidívy: možné pigmentácie, šupiny, infiltrá-
cie, nové postihnuté lokality, celkový pocit pacienta 
(zlepšenie kvality života), ústup bolestivosti, zlep-
šenie pohyblivosti kĺbov, psychokomfort. 
Informácia o kryosaune, jeho aplikácii a tech-
nike ošetrenia: boli podané ošetrujúcim – ústna  
a písomná forma.
Dokumentácia: vypracovaný pracovný protokol, 
tabuľky. 
Laboratórny skríning základný, vstupný alebo 
špeciálny: neboli predmetom štúdie.
Základné vyšetrenie: klinické posúdenie dermatózy.
Odporúčaná osobná hygiena: nedráždivé príprav-
ky, neovplyvňujúce liečebný proces (viď vyššie), 
pacienti v chronickom štádiu, kedy koža vyžaduje 
iba premasťovanie emolienciami – ung. Lenientis.
Iná medikácia: iba nevyhnutná pre zdravotný kom-
fort pacienta a na odporúčanie iného odborníka. 

Ženy
Muži

Ta
b

. 1Hodnotenie 10 pacientov s psoriasis vulgaris (L40)

Počet

5
5

Priemer-
né trvanie  
ochorenia 
(roky)

12
15

Počet 
aplikácií

10
10

Priemerný 
vek (roky)

30,5
29,2

Tolerancia
lekár

3/1
2/2
5/1

NÚ

0
0

Hodnotenie efektu 
lekár (počet paci-
entov/stupnica)

4/1
1/2
5/1

Subjektívne 
hodnotenie
efektu

3/1
2/2
5/1

Tolerancia 
pacient

3/1
2/2
5/1

+ Hodnotenie terapeutického efektu – lekár: stupnica 1–4 (počet pacientov/stupnica)
++ Subjektívne hodnotenie terapeutického efektu pacientom: 1–4 (počet pacientov/stupnica)
+++ Hodnotenie tolerancie (lekár aj pacient): 1–4 (počet pacientov/stupnica)
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Striktný zákaz používania systémových prípravkov 
(kortikoidy, imunostimulanciá, retinoidy, analgeti-
ká, nesteroidné antiflogistiká). 
Tabuľky pre pacientov: priebežné zapisovanie 
subjektívneho efektu 0., 7., 14., 21., 28. deň

Dotazník na kvalitu života 
Hodnotenie terapeutického efektu – lekár: 
stupnica 1–4 (+)
1 – výborný, bez prejavov dermatózy, efekt výborný 

2 – uspokojivý, ojedinele iné prejavy dermatózy, 
efekt uspokojivý 
3 – prejavy dermatózy, ošupovanie, mierne svrbe-
nie, erytém, známky recidívy, efekt neuspokojivý 
4 – stav neuspokojivý, objavenie sa nálezu v pô-
vodnom rozsahu 
Subjektívne hodnotenie terapeutického efektu 
pacientom: 1–4 (++)
1 – vynikajúci, bez NÚ 
2 – uspokojivý efekt  

Ženy
Muži

Počet

4
6

Priemerné 
trvanie  
ochorenia
(roky)

20
18

Počet 
aplikácií

10
10

Priemerný 
vek (roky)

38,2
31,6

Tolerancia
lekár

3/1
1/2
5/1
1/2

NÚ

0
0

Hodnotenie 
efektu
lekár

4/1
5/1
1/2

Subjektívne  
hodnotenie
efektu

3/1
1/2
5/1
1/2

Tolerancia 
pacient

3/1
1/2
6/1

+ Hodnotenie terapeutického efektu – lekár: stupnica 1–4 (počet pacientov/stupnica)
++ Subjektívne hodnotenie terapeutického efektu pacientom: 1–4 (počet pacientov/stupnica)
+++ Hodnotenie tolerancie (lekár aj pacient): 1–4 (počet pacientov/stupnica)

Ta
b

. 2 Hodnotenie 10 pacientov s psoriasis vulgaris et arthropatica (L40, M07)

Ženy
Muži

Počet 

5
5

Priemerné 
trvanie 
ochorenia
(roky)

11,1
9.2

Počet  
aplikácií

10
10

Priemerný 
vek (roky)

28,3
25,1

Tolerancia
lekár

4/1
1/2
4/1
1/2

NÚ

0
0

Hodnotenie 
efektu
lekár

3/1
2/2
4/1
1/2

Subjektívne  
hodnotenie
efektu

4/1
1/2
4/1
1/2

Tolerancia 
pacient

4/1
1/2
4/1
1/2

+ Hodnotenie terapeutického efektu – lekár: stupnica 1–4 (počet pacientov/stupnica)
++ Subjektívne hodnotenie terapeutického efektu pacientom: 1–4 (počet pacientov/stupnica)
+++ Hodnotenie tolerancie  (lekár aj pacient): 1–4 (počet pacientov/stupnica)

Ta
b

. 3

Hodnotenie 10 pacientov s neurodermitis constitutionalis (L20)
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PREVENTÍVNE A TERAPEUTICKÉ ÚČINKY KRYOSAUNY (CRYOMED ONE) U PACIENTOV S PSORIASIS VULGARIS, 
PSORIASIS ARTHROPATICA A NEURODERMITIS CONSTITUTIONALIS

pozitívne, používanie kryosauny pre pacientov  
s vyššie uvedenými diagnózami je prínosom – 
viď tabuľky
vo všeobecnosti je lepšia tolerancia ako aj efekt 
popísaný u mužov
toto ošetrenie je vhodné použiť ako jednu  
z doplnkových liečebných modalít u pacien-
tov s neurodermitis constitutionalis, psoriasis 
vulgaris, psoriasis vulgaris et arthropatica na 
posilnenie imunitného systému ako aj zlepše-
nie funkcie pohybového aparátu (úľava bolestí 
kĺbov, zníženie aplikácie  analgetík) psychokom-
fortu a zlepšenie celkového zdravotného stavu 
pacienta (obmedzenie svrbenia kože a tým zní-
ženie počtu aplikácií antihistaminík)
nežiaduce efekty neboli zaznamenané
je vhodné opakovať ošetrenia v pravidelných 
intervaloch 

3 – nevýrazné zlepšenie, nespokojnosť  s efektom
4 – efekt neuspokojivý
Hodnotenie tolerancie (lekár aj pacient):
1–4  (+++)
1 – vynikajúci 
2 – veľmi dobrý
3 – dobrý
4 – neznášal

Závery štúdie 
z hľadiska riešiteľa bol dodržaný časový harmo-
nogram a plán klinickej štúdie 
objednávanie pacientov je náročné na logistiku 
a predpokladaný finančný efekt (túto okolnosť 
by malo zvážiť každé medicínske pracovisko, 
ktoré má záujem kryosaunu pre pacientov pre-
vádzkovať) 
výsledky ošetrenia a efekty u pacientov sú 

Kryoterapia (celotelová) – kryosauna je moderná liečebná a rehabilitačná metóda. 
V súčasnosti aj vďaka množstvu uskutočňovaných sledovaní a klinických štúdií sa  
neustále rozširuje indikačná 
škála ochorení, kde môže 
byť využitý liečebný efekt,  
dermatológiu nevynímajúc.

Prim. MUDr. Hana Zelenková, Ph.D., MBA
SANARE spol. s r.o., pracovisko Súkromná 
dermatovenerologická klinika  DOST
Hrabová 735/10, 08901 Svidník, SR
zelenkova@vl.sk
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*
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ZKRÁCENÁ INFORMACE O LÉČIVÉM PŘÍPRAVKU 
Název přípravku: Enstilar 50 mikrogramů/g + 0,5 mg/g kožní pěna. Složení: Jeden gram kožní pěny 
obsahuje calcipotriolum 50 mikrogramů (jako calcipotriolum monohydricum) a betamethasonum 
0,5 mg (jako betamethasoni dipropionas). Indikace: Topická léčba psoriasis vulgaris u dospělých. 
Dávkování: Léčba vzplanutí: Jednou denně na postižená místa. Doporučená délka léčby jsou 4 týd-
ny. Dlouhodobá udržovací léčba: Pacienti, kteří reagovali ve 4 týdnech na léčbu přípravkem Enstilar 
jednou denně, jsou vhodní pro dlouhodobou udržovací léčbu. Přípravek má být aplikován dvakrát 
týdně ve dvou po sobě nenásledujících dnech na oblasti dříve postižené psoriasis vulgaris. Mezi 
aplikacemi mají být 2 – 3 dny bez léčby přípravkem. Maximální denní dávka nemá překročit  15 g, tj. 
jedna 60g nádobka má vystačit na nejméně 4 dny léčby. Pokud jsou používány další topické příprav-
ky s obsahem kalcipotriolu, celková denní dávka kalcipotriolu nemá překročit 15 g. Celková ošetřená 
plocha těla nemá překročit 30 %. Porucha funkce ledvin a jater: Bezpečnost a účinnost u pacientů 
s  těžkou poruchou funkce ledvin nebo těžkými poruchami funkce jater nebyla hodnocena. Pedi-
atrická populace: Bezpečnost a účinnost u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. V současnosti 
dostupné údaje u dětí od 12 do 17 let věku jsou uvedeny v bodech 4.8 a 5.1 plné verze souhrnu 
údajů o přípravku, ale na jejich základě nelze učinit žádná doporučení ohledně dávkování. Způsob 
podání: Kožní. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. 
Erytrodermická a pustulózní psoriáza. Vzhledem k obsahu kalcipotriolu je Enstilar kontraindikován 
u pacientů se zjištěnými poruchami metabolismu vápníku. Vzhledem k obsahu kortikosteroidu je 
Enstilar kontraindikován při následujících stavech: virové (např. herpetické infekce nebo varicella) 
kožní léze, mykotické nebo bakteriální kožní infekce, parazitární infekce, kožní projevy tuberkulózy, 
periorální dermatitida, atrofická kůže, atrofické strie, fragilita kožních žil, ichthyóza, acne vulgaris, 

acne rosacea, rosacea, vředy a rány. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Kvůli systémové 
absorpci se mohou objevit i během topické léčby kortikosteroidy nežádoucí účinky, které byly po-
zorovány u systémové léčby kortikosteroidy, jako je suprese kůry nadledvin nebo porucha kompen-
zace diabetu mellitu. Je nutné se vyhnout aplikaci pod okluzivní obvaz, na velké plochy poškozené 
kůže, na sliznice nebo do kožních záhybů. Nepoužívat na obličej a genitálie. Po každé aplikaci umýt 
ruce. Může být hlášena porucha zraku. Pokud se u pacienta objeví symptomy, jako je rozmazané vi-
dění nebo jiné poruchy zraku, zvážit odeslání pacienta k očnímu lékaři za účelem vyšetření možných 
příčin (katarakta, glaukom nebo centrální serózní chorioretinopatie). Při léčbě psoriázy topickými 
kortikosteroidy existuje po přerušení léčby riziko generalizované pustulózní psoriázy nebo rebound 
fenoménu. Doporučuje se vyhýbat nadměrné expozici přirozenému nebo umělému slunečnímu 
záření. Pomocnou látka butylhydroxytoluen může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní 
dermatitidu), nebo podráždění očí a sliznic. Interakce: Žádné studie interakcí nebyly provedeny. Ne-
žádoucí účinky: Nejčastěji hlášeným nežádoucím účinkem při léčbě jsou reakce v místě aplikace. 
Uchovávání: Uchovávejte při teplotě do 30 °C. Extrémně hořlavý aerosol. Tlaková nádobka: může se 
roztrhnout, pokud je vystavena horku.  Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 
50 °C. Nepropichujte nebo nepalte ani po vyprázdnění. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiného 
zdroje vznícení. Neuchovávejte v blízkosti vzniku jisker, otevřeného ohně nebo jiného zdroje vznícení. 
V blízkosti nádobky nekuřte. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, 
DK-2750 Ballerup, Dánsko. Registrační číslo: 46/254/16-C Způsob výdeje a hrazení: Přípravek je 
vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum 
revize textu: 10.09.2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi souhrnu 
údajů o přípravku. Reklama na léčivý připravek. 

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

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

PROAKTIVNÍ LÉČBA
ZDÁNLIVĚ SPÍCÍ PSORIÁZY1, 6

 Více dní v remisi během roku  
(v porovnání s reaktivní léčbou)6
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Zkrácená informace o léčivém přípravku
Název léčivého přípravku: Kyntheum® 210 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce. Složení: Předplněná injekční stříkačka obsahuje 
brodalumabum 210 mg v 1,5 ml roztoku. Jeden ml roztoku obsahuje brodalumabum 140 mg. Léková forma: Injekční roztok (injekce). Indikace: Léčba 
středně těžké až těžké ložiskové psoriázy u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty pro systémovou léčbu. Dávkovaní: Doporučená dávka je 210 mg 
ve formě subkutánní injekce v týdnech 0, 1 a 2, následovaná dávkou 210 mg každé 2 týdny. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na 
kteroukoli pomocnou látku přípravku, aktivní Crohnova nemoc a klinicky významné aktivní infekce např. aktivní tuberkulóza. Zvláštní upozornění: Případy 
nových nebo exacerbovaných zánětlivých střevních onemocnění byly hlášeny s inhibitory IL-17, proto se Kyntheum nedoporučuje pacientům se zánětlivým 
střevním onemocněním. Byly hlášeny případy sebevražedných představ a chování, včetně dokonaných sebevražd. Většina pacientů, u kterých se objevilo 
sebevražedné chování, měla v anamnéze depresi a/nebo sebevražedné představy a chování. Byly hlášeny vzácné případy anafylaktických reakcí. 
Přípravek může zvyšovat riziko infekcí. Jestliže se plánuje použít přípravek u pacientů s chronickou infekcí nebo s opakovanou infekcí v anamnéze, je třeba 
postupovat opatrně. Doporučuje se, aby pacienti v souladu s místními imunizačními předpisy podstoupili všechna potřebná očkování ještě před zahájením 
léčby přípravkem. Interakce: Současně s přípravkem se nesmí podávat živé vakcíny. Fertilita, těhotenství a kojení: Ženy ve fertilním věku musí během 
léčby a po dobu nejméně 12 týdnů po jejím ukončení používat účinnou antikoncepci. Údaje o podávání brodalumabu těhotným ženám jsou omezené 
nebo nejsou k dispozici. Není známo, zda se brodalumab vylučuje do lidského mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Časté - chřipka, dermatofytózy, 
bolest hlavy, orofaryngeální bolest, průjem, nauzea, artralgie, myalgie, únava, reakce v místě injekce. Méně časté – kandidózy, neutropenie, konjunktivitida. 
Vzácné – anafylaktická reakce. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C). Chraňte před mrazem. Přípravek se smí uchovávat v krabičce a při 
pokojové teplotě (do 25 °C) maximálně po dobu 14 dnů, a to pouze jednou. Jakmile se přípravek vyjme z chladničky a nechá se ohřát na pokojovou 
teplotu (do 25 °C), musí se použít do 14 dní nebo zlikvidovat. Držitel rozhodnutí o registraci: LEO Pharma A/S, Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 
Dánsko. Registrační číslo: EU/1/16/1155/001, EU/1/16/1155/002. Způsob výdeje a hrazení: Výdej je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je 
plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Datum revize textu: 22. 7. 2020. Před předepsáním léčivého přípravku si přečtěte plnou verzi 
souhrnu údajů o přípravku.

Reklama na léčivý přípravek.

Reference: 1. Strober B, et al. J Am Acad Dermatol 2016;75(1):77–82. 2. Souhrn údajů o přípravku Kyntheum® (brodalumab), 22. 7. 2020. 3. Chiricozzi A, et al. Int J Mol Sci 2018;19(1):179. 
4. Blauvelt A, et al. Rapid onset of action in patients with moderate-to-severe psoriasis treated with brodalumab: A pooled analysis of data from two phase 3 randomized clinical trials (AMAGINE-2 
and AMAGINE-3). 5. Lebwohl M, et al. N Engl J Med 2015;373:1318 –28.
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*PASI, index rozsahu a závažnosti psoriázy.

PASI* 100 znamená pro Adama

mnohem více než jen zdravou kůži1 Přípravek Kyntheum® je indikován

k léčbě středně těžké až těžké ložiskové 

psoriázy u dospělých pacientů, kteří

jsou kandidáty pro systémovou léčbu.2

Kyntheum zlepšuje kvalitu života

a nabízí celkovou úlevu od symptomů.

Více než 60 % pacientů dosahuje

úplného zhojení kožních projevů.1,2,3

Jak důležité je pro 

Adama PASI* 100?

Rychlý nástup účinku4

Vysoká míra zhojení5

Dlouhodobý účinek5


