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Kovid oficiálně skončil, respirátory jsou dole, nálada nahoře.  
„O prevenci dnes slyšíme na každém rohu,“ prohodil pan Štístko. 
Opdivo kape se železnou pravidelností, metastázy jsou už pěkně 
dlouho schoulené někde pod hranicí významnosti. Musím zaklepat. 
„Škoda, že se o ní nemluvilo před těmi několika lety, kdy jsem mohl 
přijít s tenčím melanomem,“ zalitoval můj pacient. „Mluvíme o ní už 
skoro dvě desetiletí. Jen Stan proti melanomu je tu letos už šestnác-
tým rokem,“ připomínám šetrně. „Ale tehdy nás tolik lidí neslyšelo,“ 
omlouvám ho. 

Zájem o Stan neubývá. Koho by napadlo, že se na nás budou stát fronty jako na banány. A nejen v Praze 
na Václaváku (obr. 1), ale i v Brně na Svoboďáku (obr. 2) nebo v Ostravě (obr. 3). Tradice přivádí do našich 
řad osobnosti. Kromě dermatovenerologů, kde bych chtěl zvláště poděkovat kolegům z naší kliniky a z FN 
Ostrava, jsou to i ti, kteří nevládnou dermatoskopií, ale s prevencí mají zkušenosti. U klientů ve svých lé-
kárnách už řadu let zjišťuje hladiny cukru v krvi nebo hodnoty krevního tlaku. Ano, hádáte správně – Česká 
Miss 2004 a finalistka Miss World 2004, která se umístila v první desítce nejhezčích světových účastnic 
– Jana Doleželová. Letos s námi stanovala ve všech třech destinacích Prahy, Brna i Ostravy (obr. 4). Ale 
naše dermatoložky, a ani dermatologové, musím neskromně doplnit, se nedali zahanbit a reprezentovali 
náš obor nejen svou diferenciálně diagnostickou odborností, ale i empatií, dobrou náladou a jak se píše  
v našich učebnicích – i psychosociální funkcí své kůže (obr. 5).

Stanem s 3 265 návštěvníky, kteří prošli jednou ze 14 ordinací, a 155 zhoubnými kožními nádory,  
z toho 35 dermatoskopicky diagnostikovanými melanomy, ale letošní jarní protimelanomové aktivity 
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zdaleka neskončily. I další subjekty se rozhodly, že pro své zaměstnance i klienty zorganizují takový malý 
Stan ve svých prostorách. Tradičním partnerem je už více let Auto Škoda. Vlastně to není jen tak ledajaký 
partner. I v těžkých počátcích boje proti kovidu se s naší nemocnicí rozdělil o své respirátory FFP3. Za 
jeden den u nich samozřejmě nevyšetříme celou fabriku. Několik desítek tisíc zaměstnanců má určitě 
přes sto tisíc znamének. Jen aby se nám při pátrání po kožních malignitách ve čtyřech jejich ordinacích 
nevysvítily všechny dermatoskopy. 

Škodovkou ale pozdní jaro nekončí. Velký zájem byl mezi dermatologickou veřejností 25.5.2022  
o Evropský den melanomu, letos premiérově s elektronickou podporou prostřednictvím webu www.den-
melanomu.cz. 

Na červen si nás tradičně zabukovaly ale i farmaceutické firmy pro své týmy nebo i další zařízení. 
Včera jsem byl například na zajímavé misi ve Světlé nad Sázavou (obr. 6). „Když vám už Opdivo dokapalo, 
pane Štístko, jaké zařízení tam je největším zaměstnavatelem,“ ptám se ho jako ve škole. Něco zamumlal 
a rychle se rozloučil. Určitě nevěděl, ale simuloval silnou hluchotu. Příště ho ale přece jen radši pošlu  
v rámci stagingu na ORL.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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BLOOMŮV SYNDROM V RÁMCI 
DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKY
Langová, M.1,2, Friedová, N.1, Gregor, V.1,2   
1Oddělení lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice
2Ústav lékařské genetiky, 3. LF UK

SOUHRN: Bloomův syndrom je vzácné onemocnění charakterizované prenatální i postnatální růsto-
vou retardací, mikrocefalií, výrazně zvýšenou predispozicí k malignitám a kožními projevy. Postižení 
mají zvýšenou fotosenzitivitu se zarudnutím kůže po expozici slunečnímu záření, kožní skvrny café 
au lait i hypopigmentované oblasti. Bloomův syndrom je autozomálně recesivní dědičné onemocnění 
podmíněné mutacemi v obou alelách genu BLM. Naše kazuistika popisuje případ dítěte s molekulárně 
geneticky prokázanou homozygotní mutací v genu BLM: NM_000057.4: c.2643G>A, p.Trp881Ter.

KLÍČOVÁ SLOVA: Bloomův syndrom – nádorová predispozice – RecQ BLM helikáza – homozygotní 
mutace – founder effect

SUMMARY: Bloom syndrome in differential diagnosis. Bloom syndrome is a rare condition characte-
rized by prenatal and postnatal growth restriction, microcephaly, significantly increased cancer predispo-
sition and skin changes. Affected individuals have increased photosensitivity, a skin rash exacerbated by 
sun exposure, café au lait macules and areas of skin hypopigmentation. Bloom syndrome is an autosomal 
recessive genetic disease caused by mutations of both alleles of BLM gene. Our case report descri-
bes a case of a child with homozygous pathogenic variants in BLM gene: NM_000057.4: c.2643G>A, 
p.Trp881Ter identified on molecular genetic testing level.

KEY WORDS: Bloom syndrome – cancer predisposition – RecQ BLM helicase – homozygous mutation 
– founder effect

Bloomův syndrom řadíme mezi syndromy spojené  
se zvýšenou lomivostí chromozomů, vzácná, geneticky 
podmíněná onemocnění s autozomálně recesivním  
typem dědičnosti.

ÚVOD
Onemocnění poprvé zmínil newyorský derma-
tolog David Bloom, který v roce 1954 popsal 
tři případy dětských pacientů malého vzrůstu  

s teleangiektatickým erytémem.(1) Genetická pod-
stata choroby byla detailněji popsána až s časo-
vým odstupem a je i nadále  předmětem studia. 
Podrobně a dlouhodobě se výzkumem Bloomova 
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syndromu zabýval další newyorský lékař James 
German, který v roce 1960 založil registr pacientů 
a roku 1965 publikoval své poznatky. U pacientů 
zaznamenal výrazně zvýšenou frekvenci nádo-
rových onemocnění, a to ve velmi nízkém, často  
i dětském věku. Riziko maligního onemocnění bylo 
zvýšené 150–300x v porovnání s běžnou populací 
s průměrným věkem výskytu pod třicet let. Mnozí  
z pacientů prodělali více než jedno onkologické 
onemocnění. Ve svém výzkumu použil cytogene-
tické metody, které byly v té době dostupné. Analy-
zoval chromozomy periferních lymfocytů pacientů 
a zjistil zvýšenou frekvenci izochromatidových 
zlomů, acentrických fragmentů a chromatidových 
výměn mezi homologními chromozomy. Ale uni-
kátním nálezem bylo zjištění téměř 13x vyššího vý-
skytu takzvaných výměn sesterských chromatid po 
kultivaci lymfocytů v mediu s bromdeoxyuridinem. 

Tyto nálezy dal do souvislosti se zvýšenou frek-
vencí somatického crossing overu a rizikem on-
kologických chorob v nízkém věku. Zvýšený počet 
výměn sesterských chromatid nebyl prokázán  
u heterozygotních přenašečů patogenních sekvenč-
ních variant v BLM genu ani u pacientů a asympto-
matických přenašečů dalších syndromů chromo-
zomové nestability, jako jsou ataxia teleangiektasia 
nebo Fanconiho anemie. Proto byla metoda detekce 
sesterských chromatid používána k diagnostice Blo-
omova syndromu. V dnešní době ji nahrazují moder-
nější molekulárně genetické metody.(2)

Nyní Bloomův syndrom řadíme mezi syndromy 
spojené se zvýšenou lomivostí chromozomů, 
vzácná, geneticky podmíněná onemocnění s auto-
zomálně recesivním typem dědičnosti. Patří k nim 
také Fanconiho anemie, ataxia-teleangiectasia, Ni-
jmegen breakage syndrom a Wernerův syndrom. 
Podstatou Bloomova syndromu je přítomnost bi-
alelické zárodečné varianty genu BLM (RECQL3; 
OMIM 604610). Jinak řečeno, dítě s Bloomovým 
syndromem má ve všech buňkách těla na obou 
patnáctých chromozomech v genu BLM patogenní 

varianty, které zdědilo po svých rodičích. Rodiče 
jsou zpravidla zdravými nositeli těchto změn, aniž 
by jim byla tato skutečnost zřejmá. Gen BLM kó-
duje protein z rodiny RecQ helikáz. Funkcí těchto 
enzymů je uvolňování obou vláken molekuly DNA 
mimo jiné i při opravách poškození a podílejí se 
na udržení struktury a integrity DNA v procesech 
replikace a reparace. Poškození jejich funkce vede 
k hyperrekombinaci sesterských chromatid homo-
logních chromozomů, tedy k nežádoucím proce-
sům na úrovni genetické informace, které vedou 
k jejímu narušení a již zmíněné chromozomové 
nestabilitě. 

Mezi další onemocnění způsobená mutacemi v ge-
nech, které kódují RecQ helikázy, patří Rothmund-
-Thomsonův syndrom, RAPADILINO a Ballor Gerol-
dův syndrom.

Pomocí vazebné analýzy u nemocných a zdravých 
jedinců bylo zmapováno místo, kde je gen BLM lo-
kalizovaný do oblasti 15q26.1. Tuto studii provedl 
Ellis se svým výzkumným týmem a zveřejnil v roce 
1994. Studie byla realizována za spolupráce s paci-
enty a jejich rodinami i zdravými dobrovolníky z po-
pulace Aškenázských židů a neaškenázské popula-
ce. Byla identifikována změna v rámci BLM genu, 
která se nacházela převážně ve východoevropské 
židovské populaci a umožnila tak cílený screening 
přenašečů. Na základě dalších populačních studií 
byly identifikovány opakující se mutace v populaci 
portugalsko-brazilského původu, Japonců, anglo-
sasů a Italů. Byla popsána i převažující slovanská 
východoevropská mutace (c.1642C>T). Přesto 
zůstává počet popsaných případů s tímto syndro-
mem v medicínské literatuře nízký a v Registru Blo-
omova syndromu je jen asi 300 pacientů. (3,4)

Klinické příznaky 
Pro pacienty s Bloomovým syndromem je typická 
prenatální i postnatální růstová retardace. Porod-
ní hmotnost donošených dětí nedosahuje dvou 
kilogramů a porodní délka je do 44 cm. Růst je 
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zpomalený během celého dospívání a finální prů-
měrná výška je necelých 149 cm u mužů a u žen 
142 cm. Také hmotnost je výrazně podprůměrná, 
přesto mohou někteří pacienti v dospělosti trpět 
centrální obezitou. Typickým znakem je mikroce-
falie s drobným úzkým obličejem, retrognácií nebo 
mikrognácií. Nos a uši se zdají být v obličeji vý-
razné v důsledku malého obvodu hlavy, většinou 
pod 3. percentilem, a malého množství podkož-
ního tuku. Přes výraznou mikrocefalii je intelekt 
většiny pacientů normální. Pro kojence a děti  
v předškolním věku je typické nechutenství a čas-
tým problémem je nedostatečný příjem potravy 
způsobený i různými gastrointestinálními potíže-
mi jako jsou gastroezofageální reflux, zvracení  
a průjmy. S věkem se tyto obtíže postupně zmírní. 
Další zdravotní komplikací jsou recidivující záněty 
dýchacího i trávicího traktu většinou bakteriálního 
původu jako následek imunodeficitu. Pacienti sice 
mají normální počet T a B lymfocytů, ale mají sní-
ženou hladinu sérových imunoglobulinů třídy IgM, 
IgA a někdy i IgG. Hladiny růstového hormonu 
jsou u dětí a dospívajících normální, přesto byla 

u některých jedinců, ve snaze podpořit jejich tě-
lesný růst, uplatněna terapie růstovým hormonem. 
Léčba je v současné době považovaná za riskantní 
i kontraindikovanou z důvodu výskytu hematolo-
gických malignit u některých takto léčených dětí. 
U Bloomova syndromu je známé, že pacienti mají 
v dětském věku zvýšené riziko Wilmsova tumoru 
ledvin, lymfomů i leukémií. Proto nelze odlišit, jest-
li byla v uvedených případech terapie skutečným 
vyvolávajícím faktorem. V dospělosti u pacientů 
převažují solidní tumory trávicího traktu, především 
jazyka, jícnu, tlustého střeva a dále ledvin, laryngu, 
plic, u žen prsu a děložního čípku a samozřejmě je 
zvýšené riziko malignit kůže. V podstatě se jedná  
o vyšší riziko nádorů všech typů, s počátkem v níz-
kém věku, u většiny pacientů do třiceti let. Dalšími 
klinickými projevy jsou zvýšená inzulinová rezis-
tence a chronická obstrukční choroba broncho-
pulmonální, bronchiekázie, bronchiolitis obliterans  
a emfyzém. Tyto plicní komplikace, které se roz-
víjejí i následkem opakovaných zánětů dýchacích 
cest, jsou vedle onkologických chorob nejčastější 
příčinou úmrtí.  
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Děti mají kůži po narození normální a kožní přízna-
ky se objevují postupně během prvního a druhého 
roku věku. U většiny začínají po expozici sluneční-
mu záření nejdříve zarudnutím kůže obličeje v ob-
lasti nosu a tváří, později i rukou a předloktí. Za-
rudnutí provázejí teleangiektázie, mohou se objevit 
i fisury, puchýře, záněty rtů. U některých pacientů 
se vyskytuje alopecia areata, ztráta obočí i řas. Dal-
ším častým kožním projevem jsou četné skvrny 
café-au-lait, ale v kombinaci s depigmentovanými 
plochami kůže (obr. 1,2,3). Kožní nádory se obje-
vují převážně v oblastech vystavených UV záření, 
ale nemusí to být pravidlem. Nejčastějšími kožními 
nádory jsou bazocelulární karcinom a skvamocelu-
lární karcinom, melanomy uváděny nejsou.(5) 

Diferenciální diagnostika
Pacienti s Bloomovým syndromem mají četné kožní 
projevy, jejichž kombinace je typická právě pro toto 
onemocnění, ale částečně se překrývají s jinými ge-
netickými chorobami s obdobnými kožními příznaky. 
Teleangiektázie a fotosenzitivita s erytémem po oslu-
nění v oblasti obličeje by se mohly vyskytnout na-
příklad u araxia teleangiektasia. Dalšími jsou ploché 
pigmentové skvrny kůže cafe-au-lait v podstatě stej-
né jako u neurofibromatózy I. typu, ale kombinované  
i s depigmentovanými místy. Skvrny café-au-lait spo-
lu s postnatální růstovou retardací můžeme najít u pa-
cientů se syndromem Silver-Russell nebo LEOPARD, 
naopak kožní depigmentace můžeme vidět u tube-
rózní sklerózy, která spolu s neurofibromatózou patří 
mezi neurokutánní syndromy, ale jejich dědičnost je 
autozomálně dominantní. Podobně u Rothmund-
-Thomsonova syndromu můžeme vidět rozvoj poiki-
lodermie v ranném věku, malý vzrůst, gastrointesti-
nální obtíže stejně jako zvýšené riziko malignit obec-
ně, konkrétně na kůži bazaliomy a skvamocelulární 
karcinomy; Cocaynův syndrom je charakteristický 
mikrocefalií, malým vzrůstem a fotosenzitivitou.(6)

KAZUISTIKA
Naše pacientka byla ke genetickému vyšetření do-
poručena dětským neurologem z Oddělení dětské 

neurologie Fakultní Thomayerovy nemocnice ve 
věku tří let a deseti měsíců s podezřením na neu-
rofibromatózu I. typu. K tomuto doporučení vedla 
skutečnost, že na kůži celého těla měla skvrny café 
au lait, ale i depigmentace. Na dolní končetině byl 
přítomen podkožní útvar, který byl považován za 
neurofibrom. Byla provedena vyšetření jako EEG, 
BAEP, VEP a magnetická rezonance CNS s negativ-
ním nálezem. Kombinace kožního nálezu a suspek-
ce na neurofibrom v oblasti dolní končetiny vedla 
k silnému klinickému podezření na neurofibroma-
tózu I. typu. Dívka se narodila ve 39. gestačním 
týdnu z první nekomplikované gravidity zdravých 
rodičů (matka věk 23 a otec 28 let, oba ukrajin-
ského původu) jako hypotrofický novorozenec  
s porodní hmotností 1 600 g a délkou 45 cm. Matka 
prodělala virový infekt v I. a III. trimestru gravidity, 
jiné komplikace známé nebyly. Rodinná anamnéza 
obou rodičů nevykazovala výskyt vrozených vývo-
jových vad, onkologických nebo jiných závažných 
chorob. Pouze u bratra matky byl v dětství zjištěn 
mírný hydrocefalus, který se upravil bez nutnosti 
další léčby. Původně dobrá poporodní adaptace 
naší pacientky byla komplikována hypoxicko-is-
chemickou encefalopatií s intraventrikulárním kr-
vácením a následným mírným hydrocefalem bez 
nutnosti další intervence, defekt komorového sep-
ta, diagnostikovaný po porodu, se spontánně uza-
vřel. Dítě trpí opakovanými infekcemi dýchacího  
a gastrointestinálního traktu při IgA imunodeficitu. 
U dívky přetrvává porucha růstu, která byla zřejmá 
již prenatálně, má mikrocefalii a faciální dysmorfii 
s nápadně drobným, mírně asymetrickým úzkým 
obličejem. Největším problémem je nedostatečný 
příjem potravy kvůli gastrointestinálním obtížím 
včetně laktózové intolerance. Této skutečnosti byla 
přičítána i její růstová retardace. 

Diagnostický postup
Kvůli přítomnosti vrozené vývojové vady srdce, fa-
ciální stigmatizaci a celkovému neprospívání bylo 
u dívky nejdříve provedeno vyšetření array CGH, 
což je forma celogenomového vyšetření na úrovni 
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rozlišení 75 kb pro delece a 100 kb pro duplikace, 
která slouží k vyloučení mikrodelečních a mikro-
duplikačních syndromů, jejichž projevy mohou být 
velmi různorodé. Byl zjištěn normální ženský pro-
fil bez detekovaných odchylek na úrovni rozliše-
ní použité metody. Dalším krokem bylo vyšetření 
panelu genů spojených s dědičnými onkologic-
kými chorobami Kit TrueSight Hereditary Cancer 
Enrichment Oligos Only, který obsahuje 106 genů 
asociovaných s dědičnými onkologickými choro-
bami včetně genů NF1 a NF2 za použití metody 
masivního paralelního sekvenování (MPS). Pro 
neurofibromatózu I. typu sice svědčila přítomnost 
café au lait skvrn, ale dítě nemělo navzdory své 
komplikované poporodní adaptaci žádné neurolo-
gické obtíže i vývojové milníky odpovídaly věku. 
Ostatní klinické projevy jako prenatální porucha 
růstu a faciální stigmatizace diagnóze neurofib-
romatózy také neodpovídaly. Masivně paralelní 
sekvenování nepotvrdilo klinicky významné změny 
v genech NF1 a NF2 a s vysokou pravděpodob-
ností zpochybnilo tuto diagnózu, ale v rámci bio-
informatické analýzy dalších genů byla prokázána 

přítomnost homozygotní mutace v genu BLM. 
Bloomův syndrom je podmíněn homozygotní nebo 
složenou heterozygotní mutací v BLM genu. Pří-
tomnost homozygotní mutace vždy vede k otázce, 
zda se nejedná o příbuzenský sňatek. Přenašečství 
bylo potvrzeno u obou rodičů, kteří sice vědomě 
nejsou v příbuzenském vztahu, ale oba pocházejí 
ze stejné geografické oblasti, o které se traduje, 
že se zde jedná o dlouhodobě usedlou populaci 
s minimální migrací. V této oblasti se mohl uplat-
nit tzv. founder effect, efekt zakladatele. Tento jev 
byl popsán u více genetických chorob převážně 
autozomálně recesivního nebo autozomálně domi-
nantního typu dědičnosti. Přenašeči autozomálně 
recesivních onemocnění jsou většinou bezpřízna-
koví nebo mají podstatně mírnějšími fenotypové 
projevy a u autozomálně dominantně dědičných 
onemocnění se jednalo o ty choroby, které mají 
počátek příznaků v dospělém věku nebo jejich zá-
važnost neomezuje možnost reprodukce. Zmíněný 
efekt zakladatele se uplatňuje v menších popula-
cích, které jsou po dlouhé časové údobí izolova-
né. Příčina izolace může být dána geografickými 
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bariérami např. ostrovy, vysokohorské oblasti, 
údolí apod. nebo společensky, například z důvodu 
rasového původu, náboženství nebo společenské-
ho statusu. V některých populacích jsou příbuzen-
ské sňatky i kulturně dané. Těmito vlivy je vysvět-
lována převažující přítomnost konkrétních variant 
v určité skupině obyvatel. Konkrétní homozygotní 
varianta, kterou jsme prokázali u naší pacientky, již 
byla v literatuře popsána u jedné rodiny původem 
z Turecka.(7)

Klinický význam zjištěného nálezu
U pacientky byla v genu BLM detekována varianta 
NM_000057.4: c.2643G>A, p.Trp881Ter, která je 
podle databází hodnocena jako class 3–5, tedy od 
klinicky nejasného významu až po patogenní. Po-
dle predikčních programů je již hodnocena pouze 
jako patogenní. Nález je ve shodě s fenotypovými 
příznaky u pacientky a je asociován s Bloomovým 
syndromem (OMIM 210900). 

Dispenzarizace a léčba
Specializovaná péče o pacienty je zásadní v pre-
venci i cílené léčbě komplikací, které nemoc přiná-
ší. Ochrana kůže prostředky s ochranným faktorem 
UV-B, UV-A více než 30 omezí erytém a může snížit 
riziko rozvoje kožních nádorů. Děti a dospívající po-
třebují vyšší kalorický příjem k udržení hmotnosti; 
u dětí je někdy nutné i zavedení perkutánní endo-
skopické gastrostomie. Snížená humorální imunita 
s rizikem rekurentních infekcí může být pozitivně 
ovlivněna injekční nebo infuzní aplikací imunoglo-
bulinů.

Děti jsou kontrolovány po třech měsících a kontro-
la zahrnuje ultrazvukové vyšetření břišních orgánů 
k včasné detekci Wilmsova tumoru ledvin do věku 
8 let a screening lymfomů a leukemií. Od 10 let 
je prováděna jednou ročně kolonoskopie, kontro-
ly hladin TSH, glykémie a krevních lipidů, protože  
u pacientů je zvýšené riziko hypothyreózy, inzu- 
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Přestože kožní problémy možná nejsou v popředí obtíží pacientů s Bloomovým syn-
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ZÁVĚR

línové rezistence a poruch lipidového metabolizmu. 
Od 12–13 let je indikována celotělová magnetická 
rezonance každé 2 roky. V dospělosti je zaveden 
screening solidních nádorů (gastrointestinálního 
traktu, plic, kůže) a u žen gynekologické a mamo-
logické vyšetření 2x ročně. 

Léčba malignit, jejichž výskyt je bohužel u pacientů 
s tímto syndromem velmi pravděpodobný, vyžadu-
je zvláštní a velmi opatrný přístup. Je nutné použít 
snížené dávky chemoterapeutik s ohledem nejen 
na subtilní habitus pacientů, ale především na je-
jich zvýšenou citlivost ke genotoxickým látkám. 
Hrozí riziko myelodysplázie i sekundárních malignit 

vyvolaných léčbou. Radioterapie není u pacientů 
vůbec doporučována právě kvůli vysoce pravdě-
podobným nežádoucím účinkům.(8)

Také přenašečky a přenašeči monoalelických pato-
genních variant v BLM genu jsou ve zvýšeném rizi-
ku nádorového onemocnění prsu a ovarií, kolorekta 
a prostaty. Naše pacientka je sledována na dětské 
onkologii. Rodičům dívky, u kterých bylo potvrzeno 
přenašečství, byla také doporučena dispenzariza-
ce.(9,10,11) Riziko pro jejich dalšího potomka je, stej-
ně jako u jiných autozomálně recesivních chorob, 
25% a rodina byla poučena o možnosti prenatální  
a preimplantační diagnostiky. 
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ÚVOD
O onemocnění Covid-19 je publikováno velké 
množství studií, které se věnují různým aspektům 
této nemoci. Předkládané sdělení se zaměřuje na 
pohled pracovně-lékařský, zejména na otázku po-
suzování a uznávání tohoto onemocnění jako ne-
moci z povolání (nzp) ve smyslu legislativy platné 
v České republice. Jsou uvedeny podmínky pro 
uznání profesionality, a to jak klinické, tak ty, které 
se týkají pracovních podmínek postiženého. Tyto 
informace jsou důležité pro zdravotnické pracov-
níky všech odborností, nejen z pozice profesio-
nálů, ale často také z pozice postižených. Ke dni 
28.2.2022 bylo v ČR potvrzeno více než tři a půl 

milionu případů Covid-19, z toho připadá více než 
113 tisíc na zdravotníky.(1)

V první části sdělení je popsán z praktického hle-
diska proces uznávání nzp obecně tak, jak platí  
v plném rozsahu i pro Covid-19. Ve druhé části 
jsou uvedena konkrétní specifika týkající se Co-
vid-19 jako nzp v současné době. 

Nemoci z povolání, posuzování, uznávání, 
odškodňování obecně
Nemoci z povolání jsou onemocnění, která vzni-
kají nepříznivým působením pracovních podmínek  
a jsou uvedena v seznamu nemocí z povolání, který 

COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ
Nakládalová, M.   Klinika pracovního lékařství LF UP a FN Olomouc

SOUHRN: Onemocnění Covid-19 mohou být uznána v České republice jako nemoci z povolání, jestliže 
jsou laboratorně potvrzena, proběhnou s klinickými příznaky a vznikají při práci, u níž je prokázáno 
riziko nákazy. Kompetenci uznat nemoc z povolání mají poskytovatelé v oboru pracovní lékařství, kteří 
k uznávání nemocí z povolání získali povolení MZ ČR. 

KLÍČOVÁ SLOVA: nemoc z povolání – Covid-19 – riziko nákazy – post-COVID syndrom

SUMMARY: Covid-19 as an occupational disease. In the Czech Republic, cases of COVID-19 can be 
recognized as an occupational disease if they are laboratory-detected, accompanied by clinical symptoms 
and arise at a workplace where the risk of infection is proven. Healthcare providers in the field of occupa-
tional medicine who have obtained a permit from the Ministry of Health of the Czech Republic to recognize 
occupational diseases have the competence to recognize COVID-19 an occupational disease.

KEY WORDS: occupational disease – COVID-19, risk of infection – post-COVID syndrome

Pro uznání Covid-19 za nemoc z povolání je potřeba,  
aby byla splněna klinická podmínka, tj. aby nákaza byla  
prokázána laboratorním vyšetřením a aby se jednalo  
o průběh příznakový, nikoliv bezpříznakový.
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COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

tvoří přílohu nařízení vlády 290/1995 Sb.(2) Seznam 
nemocí z povolání má 6 kapitol – I. kapitolu tvoří 
nemoci způsobené chemickými látkami, ve II. ka-
pitole jsou zařazeny nemoci způsobené fyzikálními 
faktory, ve III. kapitole jsou uvedeny nemoci týkající 
se dýchacích cest, plic, pohrudnice a pobřišnice, 
do IV. kapitoly patří nzp kožní, V. kapitolu tvoří one-
mocnění přenosná a parazitární a v VI. kapitole jsou 
zařazeny nzp vyvolané ostatními faktory a činiteli. 
Kapitoly se dále dělí na položky, ve kterých jsou 
uvedena jak onemocnění, či jejich skupiny, event. 
i jejich tíže, která je pro uznání nemoci z povolání 
vyžadována, tak i pracovní podmínky jejich vzniku. 

K uznání nzp je tedy potřeba, aby byla splněna tzv. 
klinická podmínka, tedy, aby konkrétní onemocnění 
bylo prokázáno (u řady onemocnění i včetně jeho 
tíže) a tzv. hygienická podmínka, tedy aby byly spl-
něny podmínky práce tak, jak jsou v seznamu nzp  
u příslušné položky uvedeny. Posuzování a uzná-
vání nemocí z povolání se řídí zejména zákonem  
o specifických zdravotních službách (z. č. 373/2011 
Sb. v platném znění) a vyhláškou č. 104/ 2012 Sb. 
o posuzování a uznávání nemocí z povolání.(3, 4) 

Uznávat nzp jsou kompetentní poskytovatelé  
v oboru pracovní lékařství, kteří k tomu dostali po-
volení Ministerstva zdravotnictví České republiky. 
Tato tzv. střediska nemocí z povolání musí splňovat 
určitá kritéria: počty odvedených výkonů, vybavení 
personální a prostorové. Jejich seznam je uveden 
na webových stránkách MZ ČR, a to včetně spá-
dového území.(5) Tato střediska jsou ve fakultních 
nemocnicích, v krajských nemocnicích i v někte-
rých dalších zdravotnických zařízeních. Spádová 
oblast vymezuje, které případy nzp je kompetentní 
konkrétní středisko nemocí z povolání uznávat. Pří-
slušnost střediska je dána zejména místem praco-
viště postiženého, u osob, které nejsou zaměstná-
ny (jsou např. v evidenci úřadu práce nebo jsou již 
ve starobním důchodu), se řídí příslušnost místem 
trvalého bydliště. Pro postiženého zaměstnance 
tedy při poskytování těchto zdravotních služeb 

neplatí svobodná volba lékaře či zdravotnického 
zařízení. 

Každý ošetřující lékař, má-li důvodné podezření na 
nzp, má povinnost poslat postiženého k poskytova-
teli pracovnělékařských služeb nebo přímo na pří-
slušné středisko nzp. Proces posouzení a uznávání 
onemocnění jako nemoci z povolání může iniciovat 
i sama postižená osoba nebo zaměstnavatel. Žá-
dost o posouzení nzp je možné podat i zpětně, tedy 
s časovým odstupem po prodělání nemoci. 

Poskytovatel, který získal povolení k uznávání nzp, 
potom posuzuje zdravotní stav postiženého (včet-
ně zjištění zdravotního stavu před vznikem one-
mocnění) na základě studia dostupné zdravotnické 
dokumentace vedené o postižené osobě a týkající 
se řešené problematiky a na základě vlastního vy-
šetření či dalších vyšetření, která indikuje. 

Při důvodném podezření na nzp středisko žádá 
o ověření pracovních podmínek příslušný orgán 
ochrany veřejného zdraví (OOVZ). Ten zkoumá kaž-
dý případ individuálně, posuzuje pracovní podmín-
ky postiženého, pořizuje časový snímek pracovní 
směny, jedná s postiženým i se zaměstnavatelem, 
mnohdy je potřebné i měření rizikových faktorů 
práce akreditovanými laboratořemi. Výsledkem 
šetření OOVZ je závazné odborné stanovisko, kte-
ré stanoví, zda podmínky uvedené v seznamu nzp 
byly či nebyly splněny. Přílohou k závaznému vyjá-
dření OOVZ je i protokol z šetření pracovních pod-
mínek a provádělo-li se i měření rizikových faktorů, 
je přiložen i protokol o tomto měření. V krajních 
případech se stává, že podmínky vzniku nzp ne-
lze objektivizovat (např. pracoviště postiženého již 
bylo zrušeno). Závěr OOVZ je pro středisko uzná-
vající nzp závazný.(3) V případě, že podmínky vzniku 
nzp nebyly splněny či je nelze objektivizovat, nelze 
nzp uznat.

Středisko nzp vydává o uznání či neuznání nzp lé-
kařský posudek, který musí mít náležitosti jednak 
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podle vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotnické 
dokumentaci a jednak specifické náležitosti podle 
zmíněné vyhlášky 104/2012 Sb. Lékařský posu-
dek středisko prokazatelně předává jak posuzova-
né osobě, tak také zodpovědnému zaměstnavateli,  
u něhož ke vzniku nzp došlo. Všechny lékařské 
úkony spojené s uznáváním a posuzováním nzp 
jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. 

Proti lékařskému posudku mohou obě zúčastněné 
strany podat ve stanovené lhůtě (10 pracovních 
dnů od prokazatelného předání posudku) návrh na 
přezkoumání. Poučení o této možnosti musí být 
součástí lékařského posudku stejně jako skuteč-
nost, že práva na podání návrhu na přezkoumání 
se lze vzdát.  Podrobněji je řešení této situace po-
psáno v zákoně č. 373/2011 Sb. v platném znění. 
V případě uznání nzp většinou podává návrh na 
přezkoumání zodpovědný zaměstnavatel, v přípa-
dě neuznání nzp to bývá posuzovaná osoba. Návrh 
na přezkoumání se podává vedoucímu zdravotnic-
kého zařízení, které lékařský posudek vydalo, ten 
případ posoudí a pokud návrhu na přezkoumání 
nevyhoví v plném rozsahu, postoupí případ spolu 
se spisem příslušnému správnímu orgánu. Přísluš-
ný správní orgán (většinou příslušný krajský úřad) 
lékařský posudek přezkoumá a návrh buď zamítne 
a napadený lékařský posudek potvrdí, nebo posu-
dek zruší a vrátí věc poskytovateli k vydání nového 
lékařského posudku, nebo napadený lékařský po-
sudek „jen“ zruší. Proti rozhodnutí správního orgá-
nu se nelze odvolat.(3)

V případě uznání nzp může postižená osoba požá-
dat středisko o stanovení bodového hodnocení za 
bolest a v případě trvalých následků i za ztížení spo-
lečenského uplatnění (ZSU). Hodnocení ZSU se řídí 
nařízením vlády č. 276/2015 Sb. a provádí se vět-
šinou po roce od akutní fáze onemocnění. Stanove-
ní bodového hodnocení za bolest a ZSU již nejsou 
úkony léčebně preventivní a nejsou hrazeny z veřej-
ného zdravotního pojištění. Ztížením společenského 
uplatnění se podle uvedeného nařízení vlády rozumí 

trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví (dále jen „tr-
valé poškození zdraví“) pracovním úrazem nebo ne-
mocí z povolání a jeho trvalých následků a psycho-
sociálních dopadů, které omezují nebo mění spole-
čenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při 
uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích  
a sociálních potřeb. Zaměstnanec má dále nárok 
na další náhrady za nemajetkovou újmu na zdraví, 
tyto jsou zakotveny v zákoníku práce. Mezi ško-
dy, které vznikají zaměstnanci, patří například také 
ztráta výdělku v důsledku pracovní neschopnosti, 
snížení výdělku v případě potřebné změny zaměst-
nání (nejdéle do 65 let). Postižený má nárok např.  
i na proplacení cestovného při cestách spojených 
s léčením pro nzp nebo na úhradu léčebných výloh 
spojených s léčením nemoci z povolání.  Při úmrtí 
na nzp či pracovní úraz je povinností zaměstnava-
tele poskytnout náhradu za náklady spojené s po-
hřbem, náklady na výživu pozůstalých i jednorázové 
odškodnění pozůstalých.

V ČR je za nzp zodpovědný zaměstnavatel, u které-
ho zaměstnanec naposledy pracoval za podmínek, 
kdy nzp vzniká. Jen ve výjimečných případech se 
zaměstnavatel může této povinnosti zprostit (např. 
postižení si zaměstnanec způsobil sám hrubou ne-
dbalostí v opilosti). Pro případ nemoci z povolání 
musí být podle zákona zaměstnavatel pojištěn. Je 
potřebné upozornit i na to, že osoby samostatně 
výdělečně činné nemusejí být dle platné legislativy 
pro případ nzp pojištěny a tedy potom nemají na 
náhrady nárok. 

Při posuzování a uznávání nzp je možné se setkat  
i se specifickými případy. Je to např. ověřování 
podmínek vzniku nemoci z povolání při výkonu prá-
ce posuzované osoby v zahraničí, k níž byl zaměst-
nanec vyslán zaměstnavatelem se sídlem v České 
republice, či v případě, že osoba, trvale žije v za-
hraničí. Ověřování podmínek práce pro účely posu-
zování nemoci z povolání u příslušníků Hasičského 
záchranného sboru ČR a Policie ČR je prováděno 
v rámci Ministerstva vnitra. U příslušníků Armády 
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ČR, žáků vojenských škol a zaměstnanců organi-
zací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany, 
provádí ověření podmínek vzniku nemocí z povo-
lání OOVZ Ministerstva obrany a nemoci z povolání 
uznává Ústřední vojenská nemocnice v Praze. 

Uznané nemoci z povolání se po nabytí právních 
účinků vydaných lékařských posudků hlásí do Ná-
rodního registru nemocí z povolání. 

Jak je to konkrétně u Covid-19?
Do V. kapitoly seznamu nemocí z povolání patří  
i onemocnění Covid-19 jako onemocnění přenos-
né z člověka na člověka. Podle seznamu nemocí  
z povolání lze tato onemocnění přenosná z člověka 
na člověka uznat za nemoci z povolání pokud je 
ověřeno, že vznikají při práci, u níž je prokázáno 
riziko nákazy.

Pro uznání Covid-19 za nzp je tedy potřeba, aby 
byla splněna klinická podmínka, tj. aby nákaza byla 
prokázána laboratorním vyšetřením a aby se jed-
nalo o průběh příznakový, nikoliv bezpříznakový. 
K posouzení příslušné středisko požaduje doklad 
o výsledku laboratorního vyšetření, nejčastěji se 
jedná o pozitivní PCR test a také doklad o průběhu 
onemocnění od ošetřujícího lékaře (nejčastěji od 
registrujícího praktického lékaře) včetně uvedení 
trvání dočasné pracovní neschopnosti. Součástí 
podkladů bývají někdy i lékařské zprávy specialistů 
(pneumologů, alergologů, kardiologů, neurologů, 
dermatologů, psychiatrů a dalších) a výsledky 
různých vyšetření (laboratorní biochemická a he-
matologická vyšetření, RTG, MR, UZ, spirometrie 
apod.). U pacientů, kteří byli hospitalizováni, jsou 
to propouštěcí zprávy. Středisko podklady posoudí, 
pacienta vyšetří, je-li to potřeba, doplní další od-
borná vyšetření – zejména u komplikovaných, těž-
ších a protrahovaných případů. Je-li z doporučení 
vysílajících lékařů či zaměstnavatele a ze zjištěné 
pracovní anamnézy (týkající se zejména inkubační 
doby proběhlého onemocnění) důvodné podezření 
na nzp, požádá středisko písemně příslušnou KHS 

o ověření podmínek vzniku onemocnění pro účely 
posouzení nzp. 

Pro ověření podmínek vzniku nzp je v tomto přípa-
dě potřebné prokázat, že se jednalo o práci, při níž 
je prokázáno riziko nákazy. „Obecně lze konstato-
vat, že splnění podmínek vzniku nzp u Covid-19 lze 
předpokládat zejména: 

u zdravotnických pracovníků, kteří poskytují 
zdravotní péči ambulantní, jednodenní, lůžkovou či 
ve vlastním sociálním prostředí pacienta či vyko-
návají činnosti přímo související s poskytováním 
zdravotní péče nebo hospicovou péči

u pracovníků zařízení sociálních služeb s po-
bytovou sociální službou, kteří poskytují pomoc 
při osobní hygieně, asistenci při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu či pečovatelskou čin-
nost v domácnosti klienta; pracovníků dalších zaří-
zení obdobného charakteru včetně hospicové péče

u studentů v souvislosti s nařízenou pracovní 
povinností k zajištění poskytování zdravotních a so-
ciálních služeb

u pedagogických pracovníků, zejména při práci 
se zdravotně znevýhodněnými skupinami s ob-
tížnější schopností obecně dodržovat hygienická 
pravidla

u příslušníků Policie České republiky, strážníků 
obecní policie, armády, u příslušníků Hasičského 
záchranného sboru České republiky, kdy nelze 
zcela jednoznačně vyloučit přenos infekce při rizi-
kovém kontaktu s osobou při výkonu jejich práce

Naproti tomu u jiných profesí, jako jsou různé ad-
ministrativní pozice, výkon maloobchodního pro-
deje či pracovní činnosti ve výrobních závodech, 
se za dodržení platných protiepidemických opatře-
ní nepředpokládá vyšší pravděpodobnost šíření ná-
kazy Covid-19 než je tomu u obecné populace.“(6)  
Při posuzování těchto přenosných nemocí není 
nutno prokazovat jmenovitý konkrétní zdroj nákazy. 

Stanoví-li tedy závěr závazného odborného sta-
noviska OOVZ, že podmínky vzniku nemoci  
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COVID-19 JAKO NEMOC Z POVOLÁNÍ

INZERCE

z povolání, Covid-19, byly splněny, středisko lékař-
ským posudkem nzp uzná. V opačném případě nzp 
uznat nemůže. Podmínky uznání Covid-19 za nzp 
jsou uvedeny i na www stránkách Společnosti ne-
mocí z povolání ČLS JEP a společnosti pracovního 
lékařství ČLS JEP.(7, 8)

V případě uznané nzp si postižená osoba může 
požádat o vystavení lékařského posudku se stano-
vením bodového hodnocení za bolest podle naří-
zení vlády č. 276/2015 Sb. Hodnota jednoho bodu 
je stanovena v současné době částkou 250 Kč.  
V případě Covid-19 je možno stanovit bolestné  
v rozmezí od 50 do 600 bodů, výše bodového 
hodnocení se odvíjí od trvání onemocnění, potřeby 
dočasné pracovní neschopnosti, nutnosti hospita-
lizace. Ve výjimečných odůvodněných případech je 
možno toto hodnocení navýšit (dlouhodobá umělá 
plicní ventilace, nutnost tracheostomie, přítomnost 
komplikací, jako je např. plicní embolie, selhávání 
životně důležitých orgánů apod.).

Postižená osoba může rovněž požádat o stanove-
ní bodového hodnocení za ZSU. Toto se stanovuje 
většinou po roce od zjištění nzp v případě poško-
zení zdraví s trvalými následky. Pokud je postiže-
ný omezen ve svém pracovním i osobním životě, 
např. se nemůže vrátit do původního zaměstnání, 
jeho pracovní schopnost je snížena, musí podstu-
povat trvalou náročnou léčbu nebo je jinak znevý-
hodněn, má nárok na náhradu za ZSU.

Příznaky Covid-19 někdy neustupují a přecházejí 
v post-COVID syndrom, přičemž může být prav-
děpodobně napaden jakýkoliv orgán v lidském 
těle.(9,10) Tzv. postcovidový syndrom je definován 
jako příznaky, které pokračují nebo se vyvíjejí 
po akutní infekci Covid-19 po 12 a více týdnech  
a které nelze vysvětlit alternativní diagnózou. 
Výskyt postcovidového syndromu nezávisí na 
tíži akutní fáze onemocnění a může se objevit  
i u případů, které v akutní fázi nebyly těžké nebo 
dokonce proběhly bez příznakově.(11) Komplikace 

asociované s post-COVID syndromem se vyvíje-
jí buď již během akutní fáze, nebo se objeví až 
po jejím odeznění. Mohou být respirační, kardio-
vaskulární, neurologické a neuropsychiatrické, 
renální, gastrointestinální, autoimunní, poměrně 
časté jsou i koagulopatie.(11,12,13,14) K déle přetrvá-
vajícím následkům může patřit i postižení kůže.(15)  
K postcovidovému syndromu, který přetrvává 
po roce a déle, patří celá řada příznaků, jsou to 
především únava, dušnost, bolesti na hrudi a sní-
žená tolerance fyzické zátěže, přetrvávat mohou 
i gastrointestinální potíže, ztráta či změna chuti 
a čichu a srdeční arytmie či zvýšený krevní tlak, 
poruchy spánku a psychické potíže (např. úzkos-
ti, deprese, obsedantně kompulzivní poruchy, po-
ruchy koncentrace, agrese, kognitivní deficit aj.), 
dále artralgie, bolesti hlavy (migréna), rozmazané 
vidění, tinnitus, intermitentní horečky, posturální 
nestabilita.(14) 
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Laboratorně prokázané příznakové onemocnění Covid-19 je možné uznat v případě 
práce v riziku nákazy za nemoc z povolání. Covid-19 se stal v minulém roce nejčastěj-
ší nemocí z povolání, a to nejen v ČR, přičemž mezi postiženými jsou převážně zdra-
votničtí pracovníci. Na akutní fází onemocnění může navazovat post-COVID syndrom 
s možným postižením mno-
ha orgánů. Následné péči o 
postižené je potřeba věnovat 
náležitou pozornost.

Doc. MUDr. Marie Nakládalová, Ph.D.
Klinika pracovního lékařství 
LF UP a FN Olomouc
I.P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
marie.nakladalova@fnol.cz
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Posuzování souvislosti Covid-19 a jeho dlouhodo-
bých následků má však svá úskalí. Mnoho přízna-
ků je nespecifických a tyto mohou mít řadu příčin  
i mimo covid. Některá poškození Covid-19 vyvolal, 
jiná larvovaná dosud nediagnostikovaná onemoc-
nění zhoršil, některá postižení by možná vznikla  
i bez existence covidu. Řadu příznaků a obtíží lze 
navíc jen těžko objektivizovat (bolesti, únavu). 
Častá je nedostatečná dokumentace a obecně 

stále málo informací. Důležité je, že odškodnit je 
možné pouze poškození zdraví vyvolané Covid-19 
a doložené objektivními vyšetřeními. Rozmezí bo-
dového hodnocení činí u ZSU od 1 000 do 6 000 
bodů. Ke stanovení bodového hodnocení za ZSU 
jsou potřebná odborná vyšetření a mezioborovou 
spolupráce. Kromě bolestného a ZSU má postižená 
osoba nárok na další náhrady, jak je uvedeno výše 
v obecné části.
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PREHĽAD ZÁKLADNÝCH DERMATOSKOPICKÝCH MORFOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ MALÍGNEHO MELANÓMU

ÚVOD
Dermatoskopia, alebo tiež epiluminescenčná mik-
roskopia, je neinvazívna diagnostická zobrazovacia 

metóda, ktorá slúži na morfologickú analýzu kož-
ných lézií. Jej postavenie ako základného zob-
razovacieho vyšetrenia v diagnostike malígneho 

PREHĽAD ZÁKLADNÝCH DERMATOSKOPICKÝCH 
MORFOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ 
MALÍGNEHO MELANÓMU 
Ďuríková, P.   Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB

SÚHRN: V súčasnosti sa diferenciálna diagnostika pigmentových lézií odkláňa od dominantne 
klinicko-patologického prístupu ku korelácii klinického obrazu lézie s výsledkami neinvazívnych 
zobrazovacích postupov. Dermatoskopia je široko dostupná zobrazovacia metóda, ktorá augmentuje 
vizuálne vyšetrenie morfológie kožných lézií. Práve z tohto dôvodu je jedným z najužitočnejších 
nástrojov primárnej detekcie známok malígneho melanómu. Predkladaný článok si kladie za 
cieľ prehľadne zhrnúť základné dermatoskopické znaky malígneho melanómu, ktorých znalosť je 
užitočná nielen v klinickej praxi dermatovenerológa  ale aj iných špecialistov ako aj lekárov prvého 
kontaktu. 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: dermatoskopia – malígny melanóm – pigmentové lézie kože – névus C43 Malígny 
melanóm kože

SUMMARY: Overview of Basic Dermoscopic Morphological Features of Malignant Melanoma. Cu-
rrently, the differential diagnosis of pigmented lesions deviates from a dominant clinicopathologic ap- 
proach to correlations of the clinical appearance of the lesion with the results of non-invasive imaging 
procedures. Dermoscopy is a widely available imaging method that augments the visual examination of 
skin lesions. Therefore, it is one of the most useful tools for the primary detection of malignant melanoma. 
This article aims to comprehensively summarize the basic dermoscopic features of malignant melanoma. 
The identification of these features is useful not only in the clinical practice of dermatologists but also in 
other specialists as well as primary care providers. 

KEY WORDS: dermoscopy – malignant melanoma – pigmented skin lesions – naevus C43 Malignant 
melanoma of skin

Podľa aktuálnych európskych diagnostických odporúčaní 
je prvým krokom klinickej diagnostiky vyšetrenie voľným 
okom, ktoré hodnotí prítomnosť tzv. A, B, C, D kritérií. 
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melanómu je zakotvené vo viacerých aktuálnych 
odporúčaniach svetových odborných spoločností.
(30, 25, 14, 10, 24, 12) Dermatoskopia zlepšuje diagnostic-
kú presnosť vyšetrenia a napomáha optimálnemu 
a adekvátnemu odberu vzorky na histopatologické 
vyšetrenie, ktoré je zlatým štandardom na stano-
venie definitívnej diagnózy. Optimalizácia excízie je 
kľúčová najmä v kozmeticky a funkčne kritických 
oblastiach ako aj v prípade, že ide o léziu veľkého 
rozsahu.(30) 

Podľa aktuálnych európskych diagnostických od-
porúčaní je prvým krokom klinickej diagnostiky 
vyšetrenie voľným okom, ktoré hodnotí prítomnosť 
tzv. A (asymetry – asymetria), B (border – nepravi-
delný okraj), C (color – nehomogénne zafarbenie), 
D (diameter – priemer nad 5 mm) kritérií. 

Chronologická analýza pigmentovej lézie hodno-
tí okrem klasických ABCD kritérií aj parameter 
E (evolution – rozvoj). Chronologickú analýzu  
možno  realizovať v prípade, že máme k dispozícii 
predchádzajúcu fotodokumentáciu podozrivej lé-
zie, čo platí  pri vyšetrení voľným okom ako aj pri 
dermatoskopickom vyšetrení.(14, 9) Významnú úlo-
hu dermatoskopickej follow-up fotodokumentácie 
potvrdzujú aj aktuálne diagnostické odporúčania 
„National Institute for Health and Care Excellen-
ce”.(25) Klasické ABCDE kritériá klinickej diagnos-
tiky bývajú často evidentné až pri melanómoch  
s veľkosťou nad 6 mm, zatiaľ čo dermatoskopické 
známky malignity sú pozorovateľné už v omno-
ho menších léziách. Práve táto skutočnosť mení 
pôvodné postavenie dermatoskopie z druho-
stupňového diagnostického nástroja, ktorým sa 
podrobne analyzujú len lézie klinicky suspektné 
z malignity, na skríningový nástroj celotelového 
vyšetrenia.(6, 24) 

V manažmente pacientov s mnohopočetnými pig-
mentovými névami v súčasnosti aplikujeme dve 
základné stratégie. Prvou stratégiou je odstránenie 
všetkých atypických pigmentových névov. Tento 

postup má za následok veľký počet zbytočných 
excízií benígnych útvarov. Druhá stratégia zahŕňa 
pravidelné dermatoskopické kontroly podozrivých 
útvarov a excíziu tých lézií, ktoré evolvujú v čase. 
V tomto ohľade predstavuje významný pokrok digi-
tálny dermatoskopický monitoring pomocou auto-
matizovaných systémov, keďže minimalizuje mieru 
zbytočných excízií benígnych útvarov a zároveň 
zvyšuje pravdepodobnosť záchytu malígneho me-
lanómu, ktorý sa pri prvom vyšetrení ešte nemusí 
prejaviť.(16) 

Súčasným cieľom je detekcia melanómu ešte  
v preinvazívnom štádiu melanoma in situ, keď je 
invázia malignity limitovaná na epidermis, čo vý-
znamne zlepšuje prognózu ochorenia.(4, 16, 20 27, 30) 
Na dosiahnutie tohto cieľa bolo koncipovaných 
viacero dermatoskopických diagnostických krité-
rií pre malígny melanóm, ktoré poskytujú klinicky 
orientovaný prehľad najčastejších morfologických 
vlastností tejto malignity.(3, 28) Pokroky v dermato-
skopickej diagnostike viedli v posledných rokoch 
ku zvýšeniu podielu melanoma in situ z celkového 
počtu excidovaných melanómov.(11, 17) 

Využitie aktuálnej revízie „7-point checklist“  
v diagnostike malígneho melanómu
Klasický semikvantitatívny 7PCL (7-point chec-
klist) pozostáva z troch veľkých kritérií, z ktorých 
každé má číselnú hodnotu dvoch bodov (atypická 
pigmentová sieť, bielomodré závojovanie, atypický 
vaskulárny vzor) a štyroch malých kritérií s čísel-
nou hodnotou jedného bodu (nepravidelné bodky/
globuly, nepravidelné pruhovanie, nepravidelné 
škvrny, regresné štruktúry). Dosiahnutie číselnej 
hodnoty 3 bodov znamená vysokú mieru suspek-
cie pigmentovej lézie z malignity a zakladá indiká-
ciu jej excízie. 

V aktuálnej revidovanej verzii 7PCL sa excízny 
prah lézií znižuje na 1 bod, pričom každý zo sied-
mich morfologických znakov malígneho melanó-
mu má pridelenú číselnú hodnotu 1, čo zvyšuje 
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senzitivitu vyšetrenia pri súčasnom zachovaní 
racionálnej miery špecificity. V porovnaní s inými 
diagnostickými semikvantitatívnymi systémami 
hodnotenia má výhodu v tom, že vysokú mieru 
detekcie malígnych melanómov pri jeho použití 

dosahujú aj menej skúsení klinici.(2, 3, 4) Kompo-
nenty 7PCL sú zhrnuté ako charakteristické der-
matoskopické známky malígneho melanómu aj 
v aktuálnych európskych diagnostických odpor-
účaniach.(14)

ATYPICKÁ  
PIGMENTOVÁ SIEŤ

BIELOMODRÉ  
ZÁVOJOVANIE

ATYPICKÝ  
VASKULÁRNY VZOR

NEPRAVIDELNÉ  
GLOBULY

NEPRAVIDELNÉ  
PRUHOVANIE

NEPRAVIDELNÉ 
ŠKVRNY

REGRESNÉ  
ŠTRUKTÚRY

EXCÍZNY PRAH

DEFINÍCIA

≥ 2 typy pigmentových sietí 

Amorfné oblasti modrobielej 
pigmentácie so štruktúrou 
mliečneho skla. Nepokrýva 
celú léziu 

Lineárne cievy/bodkovité 
cievy/mliečne červené glo-
buly. Nie v oblasti regresií

> 3 globuly
Asymetricky distribuované

> 3 prstovité výbežky/
radiálne vystupujúce pruhy. 
Asymetricky na okraji lézie

Hnedé/sivé amorfné oblasti. 
Asymetricky distribuované

Biele jazvovité depigmentá-
cie a/alebo modré granuly 
(peppering) bez vaskula-
rizácie

HISTOLÓGIA

Nepravidelné epidermálne čapy

Akantóza s fokálnou hyperkera-
tózou, prekrývajúca melanocyty 
v dermis

Chaotická vaskularizácia  
(neoangiogenéza)

Čierne: melanín v stratum corne-
um. Hnedé: hniezda melanocytov  
v dermoepidermálnej junkcii. 
Modré/sivé: melanofágy v dermis

Hniezda melanocytov v dermo-
epidermálnej junkcii

Hyperpigmentácie v epidermis

Fibróza papilárnej dermy

Ta
b

. 1

7PCL (autorská tabuľka)

PÔVODNÝ 
7PCL

2

2

2

1

1

1

3 body

REVÍZIA 
7PCL

1

1

1

1

1

1

1 bod
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Komponenty 7-point checklist
Atypická pigmentová sieť sa definuje ako chaotic-
ká kombinácia aspoň dvoch typov pigmentových 
sietí morfologicky definovaných ich farbou (hne-
dá, čierna, sivá) a hrúbkou línií.(3) Často môže 
pôsobiť aj ako nedostatočné zaostrenie optického 
aparátu dermatoskopu. Nepravidelnosť siete vzni-
ká na podklade nepravidelnosti štruktúry epider-
málnych čapov. Naproti tomu typická pigmentová 
sieť pozostáva z hnedo pigmentovanej hustej pra-
videlnej siete, ktorej histopatologickým korelátom 

sú pravidelne predĺžené epidermálne čapy.(28) Po-
zitívne regióny siete korešpondujú s epidermálny-
mi čapmi a negatívne oblasti (diery siete) zase so 
suprapapilárnymi stenčeniami epidermy. Čiernu  
a sivú farbu sieti prepožičiava zvýšená melanizá-
cia okolitých keratinocytov a pagetoidné šírenie 
malígnych melanocytov.(19) V oblasti tváre sú epi-
dermálne čapy fyziologicky plochejšie na širšej 
báze, preto je nutné mať na pamäti, že pri derma-
toskopickej analýze pigmentových lézií tváre je fy-
ziologický obraz „pseudosiete”, kde lokalizované 

O
b

r. 
1

Schéma komponentov 7-point checklist
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výbledy pigmentácie korešpondujú s denzne dis-
tribuovanými povrchovými ústiami adnexálnych 
útvarov, ako sú folikulárne infundibulá.(15) 

Bielomodré závojovanie je definované ako nepra-
videlná amorfná oblasť konfluentnej bielomodrej 
pigmentácie, ktorej povrch pokrýva film so štruk-
túrou mliečneho skla. Závojovanie nikdy nepokrý-
va celú léziu a zväčša korešponduje s jej palpačne 
elevovanou oblasťou.(4) Tento morfologický feno-
mén je asociovaný s histopatologickým obrazom 
akantózy s fokálnou hyperkeratózou, ktorá pre-
krýva oblasti so silne pigmentovanými melano-
cytmi alebo melanofágmi lokalizovanými v hlbšej 
dermis.(21) V prípade prítomnosti tohto znaku je 
vhodné diferenciálne diagnosticky zvážiť modrý 
névus, ktorý je charakteristický homogénnym 
oceľovo modrým sfarbením, ktoré je v kontraste 
s bielomodrým závojovaním melanómu postihuj-
úcim iba časť pigmentovej lézie.(19) 

Atypický vaskulárny vzor pozostáva z nepravidel-
ných lineárnych ciev, bodkovitých ciev, mliečne 
červených globulov alebo ložísk, ktoré nie sú 
lokalizované v rámci oblasti regresií.(4) Mliečne 
červené globuly, alebo tiež ružové závojovanie 
(vaskulárny „blush“), sú síce detekovateľné len 
zriedka, avšak ich prítomnosť je vysoko špeci-
fická pre invazívny melanóm a vysokú pozitív-
nu prediktívnu hodnotu má ich prítomnosť aj pri 
diagnostike melanotických a hypomelanotických 
melanómov.(3, 5) Ich patofyziologickým korelátom 
je zvýšená perfúzia v dôsledku nádorovej neoan-
giogenézy. Najčastejšie vyskytujúcim sa vasku-
lárnym vzorom malígneho melanómu je polymor-
fizmus pozostávajúci z dvoch a viac typov ciev  
v rámci jednej lézie.(22)

Prítomnosť viac ako troch nepravidelných glo-
bulov oválneho alebo okrúhleho tvaru hnedej až 
čiernej farby, ktoré sú asymetricky distribuova-
né v rozsahu lézie, je ďalším zo siedmich kritérií 
popisovaných v 7PCL.(4) Pri detekcii tohto znaku 

je dôležité hodnotiť najmä usporiadanie a veľkosť 
jednotlivých globulov, keďže pravidelne usporia-
dané globuly ako aj globuly menších rozmerov 
uniformných v rámci jednej lézie svedčia pre 
benígny charakter lézie. Na úrovni histologickej 
morfológie pozostávajú čierne globuly z agregá-
tov melanínu v stratum corneum, hnedé globuly 
pozostávajú z hniezd melanocytov lokalizovaných 
v oblasti dermoepidermálnej junkcie a modré  
a sivé korešpondujú s prítomnosťou melanofágov 
v dermis.(32) 

Viac ako tri hnedé až čierne prstovité výbežky 
alebo nepravidelné radiálne vystupujúce pruhy, 
asymetricky distribuované na okraji lézie, ktoré 
nemajú jasný pôvod v pigmentovej sieti pôvodnej 
lézie, tvoria ďalší z komponentov 7PCL. Nepravi-
delné pruhy sa rozdeľujú na pseudopódiá (s bul-
bóznym zakončením) a lúčovité pruhy (s ostrým 
zakončením). Patofyziologicky korešpondujú so 
superficiálne sa šíriacim melanómom. Diferenci-
álne diagnosticky je vhodné zvážiť Spitzov névus, 
pri ktorom sú prúžky distribuované pravidelne po 
celom periférnom okraji lézie. Podľa aktuálnych 
odporúčaní „International Dermoscopy Society” 
je však pigmentová lézia s dermatoskopickými 
charakteristikami Spitzovho névu indikovaná na 
excíziu. Výnimkou sú symetrické, ploché lézie 
u pacientov vo veku pod 12 rokov, kedy je indi-
kovaný prísny dermatoskopický monitoring.(18) 
Histopatologickým korelátom tohto dermatosko-
pického znaku sú konfluujúce hniezda melano-
cytov lokalizované v oblasti dermoepidermálnej  
junkcie.(3) 

Nepravidelné škvrny sú hnedé a/alebo sivé oblasti 
bez pigmentovej štruktúry, asymetricky distribu-
ované v rámci lézie, ktoré zasahujú aspoň 10 % 
povrchu lézie.(4) Histopatologicky ide o oblasti hy-
perpigmentácie v epidermis (dominantne v stratum 
corneum), ale aj vrchných vrstiev dermis. Rovnako 
ako pri globulách aj pri hodnotení tohto znaku je 
dôležité hodnotiť pravidelnosť jeho usporiadania, 
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keďže v prípade, že sú lokalizované centrálne, sve- 
dčia skôr pre benígnu léziu.(8) 

Regresné štruktúry sú biele jazvovité depigmen-
tácie a/alebo modré granuly (peppering) bez vas-
kularizácie v oblasti klinicky plochých častí lézie, 
na rozdiel od závojovania, ktoré detekujeme vo 
vyvýšených oblastiach.(4) Regresie sú najčastej-
šie sa vyskytujúcim derma-toskopickým nálezom 
zo znakov zahrnutých v 7PCL.(18) Významné zvý-
šenie pozitívnej prediktívnej hodnoty nadobúda 
regresia v prípade, že zasahuje viac ako 50 % 
povrchu lézie.(17) Histopatologickým korelátom te-
jto štruktúry sú zhrubnuté oblasti papilárnej der- 
my, kde je prítomná fibróza a zjazvené tkanivo 
(biela regresia) a variabilné množstvo melanofá-
gov (peppering) ako aj voľný melanín v papilárnej 
dermis.(3) 

Iné semikvantitatívne metódy hodnotenia 
dermatoskopického vyšetrenia  
pigmento-vých lézií
Medzi ďalšie hodnotiace systémy široko využívané 
v klinickej praxi patrí napríklad Menzies metóda, 
ktorá bola koncipovaná v roku 1996. Na stano-
venie diagnózy melanómu musí podľa Menzies 
metódy pigmentová lézia demonštrovať absenciu 
symetrie pigmentovej siete a farebnej uniformity 
a simultánne vykazovať aspoň jeden znak z nasle-
dujúcich: bielomodré závojovanie, viaceré hnedé 
škvrny, pseudopódiá alebo periférne lúčovité pru-
hy, jazvovitá depigmentácia, periferné globuly, 5 až 
6 farieb v rámci jednej lézie súčasne, sivé alebo 
modré škvrny a hrubá pigmentová sieť.(23)

Na technické dermatoskopické hodnotenie bol  
v roku 1994 Stolzom a kol. vyvinutý aj algorit-
mus ABCD pravidla. ABCD pravidlo hodnotí prí-
tomnosť asymetrie (Asymetry), vzor pigmentácie 
na periférii lézie (Border), farebné zmeny (Color)  
a 5 rôznych štrukturálnych komponentov. Hodno-
tenie asymetrie prebieha v dvoch navzájom kol-
mých rovinách, pričom číselná hodnota 0 až 2 je 

pridelená podľa počtu rovín, v ktorých detekujeme 
asymetriu tvaru, farby alebo štruktúry. Pri hodno-
tení okrajov si léziu rozdelíme štyrmi pomyselný-
mi líniami na osminy, pričom ostrá náhla zmena 
pigmentovej štruktúry na periférii každej osminy 
sa hodnotí jedným bodom. Variácie farebnosti lé-
zie sú hodnotené jedným bodom za každú bielu, 
červenú, svetlohnedú, tmavohnedú, modrú, sivú 
alebo čiernu oblasť identifikovanú v rámci lézie. 
Posledným hodnoteným parametrom sú štruk-
turálne komponenty, ako sú ložiská rôznych pig-
mentových sietí, homogénne oblasti zasahujúce 
aspoň 10 % povrchu lézie, viacpočetné rozvet-
vené pigmentové línie alebo pigmentové globu-
ly.  Každej z týchto štruktúr je pridelená číselná 
hodnota 1 bodu. Celkové dermatoskopické skóre 
(total dermoscopic score, TDS) sa vypočítava 
nasledujúcim vzorcom: TDS = 1,3 x skóre asy-
metrie + 0,1 x skóre okraju + 0,5 x skóre farby 
+ 0,5 x skóre štrukturálnych komponentov. TDS 
viac ako 5,45 nasvedčuje diagnóze melanómu.
(26) TDS vypočítané na základe ABCD algoritmu 
na rozdiel od vyšetrenia pigmentovej lézie voľným 
okom (ABCDE pravidlo) nezohľadňuje parameter 
E (evolution – rozvoj). 

Využitie dermatoskopických algoritmov zvyšuje sen- 
zitivitu dermatoskopického vyšetrenia na úkor mier- 
neho zníženia jeho špecificity. Doliantis a kol. de-
monstrovali, že použitie 7PCL a Menzies metódy 
zhodne zvyšuje senzitivitu dermatoskopického vy-
šetrenia z pôvodných 60,9 % na 85,4 %, zatiaľ čo vy-
užitie ABCD algoritmu zvyšuje senzitivitu na 77,5 %.  
Špecificita vyšetrenia sa v dôsledku využitia vyššie 
uvedených algoritmov znížila z pôvodných 85,4 %  
na 73 % pri 7PCL, 77,7 % pri Menzies metóde  
a 80,4 % pri ABCD algoritme.(13) 

Ďalšie charakteristické dermatoskopické 
znaky malígneho melanómu
Lesklé biele struktury, ako sú rozety alebo lineár-
ne útvary orientované paralelne aj ortogonálne, 
sú detekovateľné iba v polarizačnom mikroskope. 
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BRAFTOVI v kombinaci s přípravkem MEKTOVI je indikován k léčbě dospělých pacientů
s neresekovatelným nebo metastatickým melanomem s mutací BRAF V600. 1,2

FÁZE III.

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

s příznivým bezpečnostním profilem 1-4
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Histopatologicky ide o dermálnu fibrózu. Pri detek-
cii lesklých bielych štruktúr v melanocytárnej lézii 
je nutné diferenciálne diagnosticky uvažovať nad 
Spitzovým névom alebo malígnym melanómom. 
Diferenciálna diagnostika týchto dvoch lézií je 
komplikovaná, a preto je vhodné obozretne pristu-
povať ku všetkým léziám s prítomnosťou lesklých 
bielych štruktúr.(7) 

Negatívna pigmentová sieť je ďalšia dermatosko-
pická známka malignity melanocytárnej lézie. Ide 
o hypopigmentovanú serpinginózne usporiada-
nú sieť, ktorá vo svojej štruktúre obkolesuje ost-
rovčekovité oblasti hnedej hyperpigmentácie. Aj  
v tomto prípade je nutné diferenciálne diagnos-
ticky zvažovať Spitzov névus a pristupovať k lézii  
s veľkou obozretnosťou.(33) Histologický korelát 
negatívnej pigmentovej siete ešte nebol presne ob-
jasnený, avšak predpokladá sa, že ide o premoste- 
nie elongovaných epidermálnych čapov so súčasne 
prítomnými masívnymi hniezdami melanocytov  
v papilárnej dermis. Táto štruktúra sa často vysky-
tuje u melanómov asociovaných s pigmentovým 
névom.(29) 

Zauhlené línie sú dermatoskopický znak asociova-
ný s melanómom vznikajúcim na koži poškodenej 
slnečným žiarením. Sú to hnedé alebo šedé lineár-
ne štruktúry, ktoré sa pretínajú v pravých uhloch, 
čím vytvárajú nepravidelný vzor alebo polygo- 
nálne štruktúry. Histologicky korešpondujú s kon-
fluentnou proliferáciou junkčných melanocytov ba-
zálnej vrstvy, pagetoidným šírením atypických me-
lanocytov a dermálnym melanínom (voľným alebo  
v melanofágoch).(31)

Nepravidelné hyperpigmentované oblasti sú tma-
vohnedé až čierne, malé, často viaceré oblasti, kto-
ré na rozdiel od nepravidelných škvŕn nemajú jed-
noznačne definovateľný tvar, pričom ide skôr o loka- 

O
b

r. 
2 Vybrané príklady pigmentových lézií (archív autorky) 

A. Histopatologicky potvrdený malígny melanóm s prítomnou regresiou (šípka), B. Modrobiele závojovanie (šípka) v lézii 
dermatoskopicky podozrivej z malignity, C. Atypická pigmentová sieť v lézií dermatoskopicky podozrivej z malignity
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Klinické ABCDE kritériá bývajú pri malígnom melanóme evidentné až v pomerne po-
kročilom štádiu ochorenia. Dermatoskopické známky malignity sú naproti tomu po-
zorovateľné už vo včasnejších léziách. Súčasným cieľom je detekcia melanómu ešte  
v štádiu melanoma in situ, keď je malignita limitovaná na epidermis, čo významne zlep-
šuje prognózu ochorenia. Táto skutočnosť mení pôvodné postavenie dermatoskopie 
z druhostupňovej diagnostiky na skríningový nástroj celotelového vyšetrenia, pričom 
pre tento účel sú vypracované viaceré štandardizované metodiky (ABCD algoritmus, 
7PCL, Menzies metóda), ktoré hodnotia prítomnosť morfologických známok malignity 
pigmentových lézií v dermatoskopickom obraze. Pri dermatoskopickej analýze veľkého 
množstva pigmentových lézií je výhodné využívanie štandardizovaných semikvantita-
tívnych techník, keďže význa- 
mne zvyšujú senzitivitu vyše-
trenia a znižujú mieru interin-
dividuálnej variability na úkor 
len miernej redukcie špecifi-
city.

MUDr. Paula ĎURÍKOVÁ
Dermatovenerologická klinika Lekárskej fakulty 
Univerzity Komenského a UN Bratislava  
Mickiewiczova 2247, 811 07 Bratislava
durikova16@uniba.sk
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VĚDOMOSTNÍVĚDOMOSTNÍ  TESTTEST

Diodové lasery mají zdroj záření:
a) neodymium v yttrium-aluminium-garnetovém krystalu
b) neodymium v kalium-titanyl-fosfátovém krystalu
c) diodu
d) žádný zdroj nemají

Dědičnost Bloomova syndromu je:
a) mitochondriální
b) autozomálně recesivní
c) autozomálně dominantní
d) polygenní

K příznakům Bloomova syndromu nepatří:
a) vysoké riziko onkologických chorob
b) fotosenzitivita
c) vrozené srdeční vady
d) malý vzrůst 

Neokolagenogeneze je:
a) proces degradace kolagenních vláken
b) proces vzniku elastinových vláken
c) proces vzniku kolagenových vláken
d) proces degradace elastinových vláken

Oprávnění vydat posudek o uznání či neuznání 
nemoci z povolání má:
a) kterákoliv krajská hygienická stanice
b) příslušný orgán ochrany veřejného zdraví
c) pouze klinika či oddělení pracovního lékařství při 

fakultní nemocnici
d) středisko nemocí z povolání, které k tomu získalo 

povolení Ministerstva zdravotnictví ČR

Endolift využívá optická vlákna. O jaké velikosti?
a) 200–600 mikronů
b) 200–600 nanometrů
c) 200–600 milimetrů
d) 200–600 palců

Ktorý z nasledujúcich dermatoskopických znakov 
nepatrí medzi komponenty 7PCL?
a) atypická pigmentová sieť
b) bielomodré závojovanie
c) regresné štruktúry
d) rozety

Aký je správny vzorec výpočtu TDS podľa ABCD 
dermatoskopického algoritmu?
a) TDS = 1,3 x skóre asymetrie + 0,1 x skóre okraja 

+ 0,5 x skóre farby + 0,5 x skóre štrukturálnych 
komponentov  

b) TDS = 2 x skóre asymetrie + 1 x skóre okraja  
+ 1,5 x skóre farby + 0,5 x skóre štruk-turálnych 
komponentov

c) TDS = 1,3 x skóre veľkosti + 0,1 x skóre okraja  
+ 0,5 x skóre povrchu + 0,5 x skóre štrukturálnych 
komponentov

d) TDS = 1,6 x skóre asymetrie + 0,1 x skóre veľkosti 
+ 0,5 x skóre farby + 0,5 x skóre štrukturálnych 
komponentov

Sourozenec pacienta s Bloomovým syndromem 
má riziko, že je přenašečem tohoto onemocnění:
a) 75%
b) 25%
c) 50%
d) 100%

Covid-19 je možno uznat jako nemoc z povolání:
a) jen u osob očkovaných proti covid-19
b) u osob s pozitivním PCR testem i bez klinických 

příznaků
c) u osob s laboratorně prokázaným a klinicky 

manifestním onemocněním, které pracovaly  
v inkubační době v riziku nákazy 

d) jen těm postiženým, u kterých je prokázán jmenovitý 
kontakt (zdroj)
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CENA ZA NEJRYCHLEJŠÍ ODPOVĚĎ

MUDr. VÍŠKOVÁ Martina 
Nové Město na Moravě
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VĚDOMOSTNÍ TEST

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

do 5.9.2022 prostřednictvím elektronického 
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 2022 věnuje značka:
La Roche-Posay.

VÝHERCI 
VĚDOMOSTNÍHO TESTU 

z čísla 1/2022:

MUDr. NĚMEČKOVÁ Helena 
Žatec

MUDr. PAKOSTOVÁ Martina 
Břeclav

MUDr. RAJNIŠOVÁ Jindřiška 
 Praha 6

Jméno

Korespondenční adresa

Telefon

E-mail
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Správné odpovědi z čísla 1/2022
1 C 2 B 3 B 4 C 5 D
6 A 7 B 8 B 9 D 10 A

NAŠE MAXIMÁLNÍ
OCHRANA KŮŽE
PŘED DLOUHOVLNNÝM 
UVA ZÁŘENÍM*

ANTHELIOS 
UVMUNE400 SPF 50+

* (340–400 nm) = dlouhovlnné UVA záření/
(380–400 nm) = konec spektra, které nazýváme 
ultradlouhovlnné UVA záření

INOVACE
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KOMERČNÍ PREZENTACE

NEINVAZIVNÍ FACELIFTING JINAK
Pavlíčková, E.   Elizabeth Beauty Concept, Praha

SOUHRN: Na českém a zahraničním trhu jsme doslova zavaleni možnostmi, jak rychle  
a jednoduše vypnout pleť a vrátit tak několik let zpátky. Vedle široké škály přístrojů a technik tak 
lze narazit i na širokou škálu účinnosti od nulové až po významné. Nejenom pro pacienty, ale i pro 
odborníky začíná být těžké se vyznat, která metoda je skutečně účinná a „ta pravá“. Předpoklady 
pro funkční metodu na omlazení jsou: minimální invazivita, rychlá rekonvalescence, bezpečnost 
ověřená klinickými studiemi, efektivita ověřená klinickými studiemi a samozřejmě cena. Autorka 
představuje kazuistiku s novou metodou Endolift®, jejímž hlavním účinkem je vypnutí kůže 
pomocí neokolagenogeneze, aktivace metabolických funkcí extracelulární matrix a rozpouštění 
tukových depozit. Toto lékařské ošetření je prováděno pomocí speciálních laserových mikro- 
optických vláken, která se zavedou pod kůži. Tím se přesouvá klasické laserové ošetření o vlnové 
délce 1 470 nm přímo do podkoží, kde vykoná svou nejlepší funkci: laserový paprsek zde specificky 
interaguje s vodou a tukem.

KLÍČOVÁ SLOVA: laser – diodový laser – laserová lipolýza – omlazení – miniinvazivní facelifting

SUMMARY: Non-invasive facelifting differently. Currently, we are literally overwhelmed with the possi-
bilities on the market of how to quickly and easily tighten the skin and turn back several years. In addition 
to a wide range of devices and techniques, there is also a wide range of in/efficiencies. It is becoming 
more and more difficult for patients and even professionals to understand which method is effective and 
"the right one". Preconditions for a functional method for rejuvenation are: minimal invasiveness, rapid 
recovery, safety verified by clinical studies, effectiveness verified by clinical studies and, of course, the 
cost. The author presents here a case report with the new Endolift® method, the main effect of which is 
skin tightening by neocolagenogenesis, activation of metabolic functions of the extracellular matrix and 
dissolution of fat deposits. This medical treatment is performed using special laser micro-optical fibers, 
which are temporarily inserted under the skin. This removes the classic laser treatment with a wavelength 
of 1,470 nm directly into the subcutaneous tissue, where it performs its best function: the laser beam 
specifically interacts with water and fat here.

KEY WORDS: laser – diode laser – laser lipolysis – rejuvenation – mini-invasive facelift 

Nová metoda cílí na redukci povislé kůže a nahromaděného 
tuku primárně v dolní polovině obličeje, podbradku a krku.
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ÚVOD
Jednou z horkých novinek na trhu, která má ambi-
ce změnit pohled na estetickou medicínu, je mini-
málně invazivní laserový lifting a lipolýza Endolift®. 
Jde o poměrně novou metodu, která cílí na reduk-
ci povislé kůže a nahromaděného tuku primárně  
v dolní polovině obličeje, podbradku a krku. Jedná 
se o relativně jednoduchou a bezpečnou proce-
duru, která přináší okamžité a viditelné výsledky, 
které jsou hlavně opakovatelné a reprodukovatelné.
(1,2) Název odráží základní osobitý koncept metodi-
ky: „endo“ (vnitřní) a „lift“ (zvednout). Cílem této 
techniky je zvednout tkáně pomocí optického vlák-
na tenkého jako lidský vlas.

Toto vlákno se vkládá pod kůži na potřebnou dobu, 
aby dopravilo laserovou energii přímo do podkoží, 
aniž by bylo nutné procházet povrchovými vrstva-
mi kůže (epidermis a dermis). To je jedna z mnoha 
výhod, které má tento postup ve srovnání s jeho 
protějšky, jako jsou radiofrekvenční nebo transder-
mální lasery, které dodávají cílenou energii přes 
povrchové kožní vrstvy kůže. U těchto metod do-
chází k rozptylu energie a také způsobují zvýšenou 
bolest. V poslední době se objevily snahy přenést 
energii přes mikrokanylu, ale s mnohem větší in-
vazivitou a rizikem než při použití jednoduchého  
a tenkého vlákna jako u Endolift®.

Při průchodu dermis tato speciální FTF optická 
vlákna vytvářejí intradermální dráhy, které jsou nut-
né pro přenos laserové energie. Unikátní mikroop-
tická vlákna slouží i k dalším možným podkožním 
aplikacím jako jsou: odstranění výplní a granulo-
mů, angiomů, strií, safenózní žíly, teleangiektázií na 
končetinách a obličeji, lokální microliposculpture.

Za posledních 20 let vědecké práce přinesly řadu 
výsledků použití laseru v metodách modelace těla 
(liposculpture, laserová liposukce). Výsledky lase-
rové liposukce těla byly poprvé sdíleny Apfelber-
gem et al.(3) v roce 1994. Následně v roce 2006 
americká FDA prokázala, že přibližně 50 % pacientů 

(n=2200) uvádělo lepší „zpevnění kůže“ po ošet-
ření laserovou liposukcí, než pacienti ošetření kla-
sickou chirurgickou liposukcí. Americká FDA také 
dodává, že laser je účinnější než jiné energie, jako 
např. radiofrekvence nebo ultrazvuk, při destrukci 
tuku a při vypnutí kůže.(4)

V literatuře je dobře známo, že je možné dosáhnout 
vynikajících výsledků remodelace a retrakce kůže 
pomocí laserové energie.(5-7) Díky těmto poznatkům 
bylo v roce 2005 uvedeno na trh speciálně vyrobe-
né optické vlákno (FTF-fiber) od italské společnosti 
sídlící v Terstu (Itálie), napojené na 808 nm dio-
dový laser. V roce 2009 bylo toto optické vlákno 
připojeno k 1 470 nm pevnolátkovému laseru, čímž 
vznikla technika Endolift®, známá jako „Dr. Dell’A-
vanzato Technique“, kterou lze provést bez použití 
anestezie a s téměř nulovou dobou rekonvalescen-
ce. Při použití 1 470 nm je ve srovnání s ostatními 
vlnovými délkami potřeba méně energie (Watt). To 
má za následek vyšší zpevňující účinek a v případě 
potřeby lipolytický účinek s nižším tepelným rizi-
kem, jak ukázal Youn(8) v roce 2009.

Tato technika se v současnosti používá na různých 
částech obličeje a těla a poskytuje bezpečné, re-
produkovatelné a ověřené výsledky. Oblasti laxnos-
ti kůže, kde lze Endolift® úspěšně provést, zahrnují 
následující:

mandibulární hranice a marionetové linie - dvo-
jitá brada

střední část obličeje a nasolabiální rýhy
obočí, spodní víčka, krk
vnitřní paže, břicho
vnitřní strana stehen, kolena, kotníky

Vlákna FTF se mohou lišit v kalibru a typu emise. 
Vlákna velikosti 200 mikronů se používají k ošetře-
ní očních víček, zatímco vlákna 200 nebo 300 mik-
ronů jsou na obličej a krk, což ukazuje použití men-
ších vláken v oblastech zahrnujících tenkou kůži. 
Vlákna o velikosti 300, 400 nebo 600 mikronů se 
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Před ošetřením

používají k ošetření oblastí těla, kde je kůže silnější 
a kde se výrazněji ukládá tuk.

Endolift® lze provést bez anestezie, ale pokud se 
ošetřují zvláště citlivé oblasti (oční víčka, tváře), lze 
použít systém chlazení vzduchem nebo anestezii 
podle volby operátora; např. na obličeji je vhodněj-
ší použít lokální anestezii lidokainem. Infiltrace an-
estetika nesmí být nikdy nadměrná, protože značné 
množství kapaliny, pronikající do tkání, může způ-
sobit rozptyl tepla a tím změnit fototermální účinek 
laseru.

Ošetření předchází standardní postup:
anamnéza zdravotního stavu klienta, zjištění oče-
kávaní klienta, ošetření před zákrokem, objasnění 
terapie, pořízení fotografií před zákrokem, podpis 
informovaného souhlasu, instrukce k průběhu zá-
kroku

Jde o proceduru prováděnou lékařem ambulantně, 
na certifikovaném pracovišti, za použití povrcho-
vé anestezie. Pacient bolest nepociťuje. Vlákno 
se snadno zavede do kůže a podkoží, kde se poté 
pomalými vějířovitými pohyby přesouvá a těmito 
kanály, které fungují jako vektory liftingu, lékař do-
sáhne požadovaného výsledku.(9) Jakmile je vlákno 
zavedeno do správné roviny, kterou představuje 
povrchová a střední hypodermis, je poloha vlákna 
identifikovatelná díky světelné diodě (LED), která je 
viditelná přes kůži. Současně je možné se zaměřit 
na tuková depozita, která nejčastěji postihují pod-
bradek. Ošetření se tak zaměřuje na oblast tváří, 
linie čelisti a podbradku a krku. 

Po zákroku je pacient schopen okamžitě obnovit 
své aktivity každodenního života. Podle našich zku-
šeností nevznikají žádné dramatické pozákrokové 
kožní změny, pouze mírný erytém a edém, které 
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Po ošetření
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přirozeně odezní během několika hodin. Obvykle 
doporučujeme pacientům podstoupit sezení lym-
fatické drenáže, které se provádí několik dní po 
výkonu. 

TEORETICKÁ ČÁST
Laser (Light Amplification by Stimulated Emissi-
on of Radiation) je optický zdroj koherentního  
a monochromatického elektromagnetického záření  
a je tvořen několika částmi. Těmi hlavními jsou 
aktivní prostředí, rezonátor a buzení (zdroj ener-
gie). Nejdůležitějšími parametry laseru je délka 
pulsu (doba, po kterou je tkáň vystavena záření), 
vlnová délka záření a hustota energie dopadající 
na tkáň. Typy tkání, které mohou být zasaženy la-
serovým zářením, jsou dva: tvrdé tkáně (sklovina, 
kost nebo kalcifikovaná tkáň cév) a tkáně měkké 
(ostatní tkáně).

Specifické vlastnosti laserového světla našly už 
velmi brzy po objevu své uplatnění. Rozsah po-
užití laseru v současné medicíně je velmi široký  
a jeho aplikací stále přibývá. Laserový paprsek se  
v medicíně využívá v rámci tzv. fototerapie k mno-
ha zákrokům, mezi které se řadí například korekce 
vad zraku či vyhlazování mikrojizev. První takovéto 
zákroky byly uskutečněny už v 70. letech 20. stole-
tí. Pro lékaře je zvláště cenná možnost koncentrace 
energie záření do malé oblasti. Tato energie se ve 
tkáních pohlcuje a mění na teplo. Rozvoj vláknové 
optiky umožnil přenos laserového záření optickými 
vlákny i do různých vnitřních orgánů.

Nejčastější typy laserů:
CO2 laser – laser tohoto typu zasahuje přibližně 

1 mm hluboko do tkáně. Toho lze využít při řadě 
intervencí, jako například u onychokryptózy (za-
růstání nehtů), onychogrypózy (drápovité zakřivení 
nehtů) nebo onychomykózy (mykotické onemoc-
nění nehtových lůžek)

Nd YAG laser (neodymový) – laser zasahuje 
díky své vlnové délce 1 064 nm do neviditelné 

infračervené části spektra. Zdrojem laseru je neo-
dymium v yttrium-aluminium-garnetovém krystalu 
a excitaci zajišťuje kryptonová lampa. Pro praktické 
použití musí být jeho emise spojena s rubínovým 
vodícím paprskem. Tento laser je oproti CO2 lase-
ru mnohem pronikavější. Je jedním z nejrozšířeněj-
ších laserů u cévních obtíží

Nd YAG laser s KTP krystalem (označovaný 
častěji jako KTP laser nebo GreenLight laser) – 
zdrojem záření je též neodymový laser, paprsek 
však prochází kalium-titanyl-fosfátovým krys-
talem (KTiOPO4), který jej zbarví do zelena. Ke 
změně barevného spektra dochází vlivem zmen-
šení vlnové délky na polovinu, tj. z 1 064 nm na 
532 nm. A my paprsek reálně vidíme. Není absor-
bován vodou, nýbrž červenými elementy, tj. he-
moglobinem v červených krvinkách, což limituje 
jeho penetraci až na 0,8 mm. Díky malé hloub-
ce působení se vytváří edém v tkáni omezeně,  
stejně tak odlučování nekrotické tkáně je mini- 
mální(2)

Argonový laser – je efektivní například při léč-
bě diabetické retinopatie. Dnes je zákrok prováděn 
rovněž ambulantně

Barvivový laser – cílený paprsek způsobuje roz-
bíjení žlučníkových kamenů

Excimerový laser – používá se např. pro terapii 
psoriázy(10)

Diodový laser 1 470 nm – polovodičový laser 
využívá diodu jako zdroj záření. Konstrukce zdro-
jové diody umožňuje miniaturizaci celého přístroje  
i velkou variabilitu ve smyslu vlnové délky a vý-
konu. Má široké využití podle vlnové délky: bio-
stimulační lasery slouží k ovlivňování reparačního 
procesu u špatně se hojících ran různé etiologie, 
depilační lasery slouží k odstranění nežádoucího 
ochlupení, pulzní diodové lasery pak k léčbě akné 
či fotorejuvenaci(10)
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KAZUISTIKA
Žena 61 let, kuřačka, OA: hypertenze na terapii, 
kompenzována AA: sine, dosud nepodstoupila 
žádné ošetření nebo plastickou operaci obličeje. 
Provedeno ošetření Endolift přístrojem Eufoton od 
Lasemar, 1 sezení, 4 Watt, celkem 3000 J, FTF 
vlákno 300 mikronů.

DISKUZE
Endolift® remodeluje kolagen a stimuluje fotobio-
modulaci pojivové tkáně, což má za následek efekt 
vypnutí pokožky. Tato metoda redukuje ochablost 
pokožky, vyhlazuje povrchové vrásky; výsledkem 
je celkové zhutnění pokožky, které je okamži-
tě viditelné a pokračuje v průběhu následujících 
týdnů po ošetření. Pokud je v ošetřované oblasti 
více tuku, pak změna polohy vlákna a nastavení 
laseru způsobí, že selektivní absorpcí laserového 
paprsku z tukové tkáně dojde k emulzifikaci tuku. 
Současně s tím působí laser při práci na kola-
genních vazivových přepážkách, což dále vede  
k stažení kůže a zhutnění tkáně. Cílem zákroku je 

dosáhnout homogenizace podkožní tkáně v ob-
lasti ošetření. Operátor by měl pociťovat snížení 
odporu během procedury a také změnu textury  
a tvaru samotné oblasti.

Jedna multicentrická výzkumná studie(11) si kladla 
za cíl vyhodnotit výsledky této miniinvazivní tech-
niky a prokázat, že mírný až střední nadměrný tuk 
a snížená laxita kůže na obličeji, krku a těle mohou 
významně profitovat z tohoto laserového ošetření. 
Ošetření pomáhá dosáhnout remodelace pokož-
ky, stimulovat neokolagenezi a v případě potřeby 
selektivně redukovat tuk, což vede k okamžitému, 
viditelnému a dlouhodobému liftingu pokožky. 
Zvláštností této léčby je, že ji lze přizpůsobit indi-
viduálně podle pacienta pomocí nastavení různých 
parametrů, jako jsou:

tloušťka optického vlákna

výkon nebo tok energie přenášený optickým 
vláknem

O
b

r. 
3 Před ošetřením

O
b

r. 
4 Po ošetření

Referátový výběr
z dermatovenerologie 38 2 | 2022





1. Dell’Avanzato, R. Endolift and soft laser resurfacing. 
In: XV Jornadas Mediterraneas de confronta- ciones 
terapeuticas en medicina y cirurgia cosmetica; May 
4–6, 2007; Sitges, Spain. 

2. Bacci, P. A., Leonardi, S., Dell’Avanzato, R. Tratamien-
to de rejuvenencimiento facial con rayo laser endo-
tisutal; In: VI jornadas Hispano-Argentinas sobre ul-
timos avances en estetica medica y quirurgica; May 
9–11, 2008; Buenos Aires, Argentina. 

3. Apfelberg, D. B., Rosenthal, S., Hunstad, J. P., Achau-
er, B., Fodor, P. B. Progress report on multicenter stu-
dy of laser-assisted liposuction. Aesthetic Plast Surg. 
1994 Summer;18(3):259–64. 

4. http://www.fda.gov/consumer/updates/liposucti-
on082007.html 

5. Scrimali, L., Lomeo, G., Dell’Avanzato, R., Crippa, A. 
Endolaser soft-lift: a new approach on body con- tou-
ring. Perspective and suggestions. Eur. J. Aesth. Me-
dicine and Dermatology. 2013;3(3):86–90. 

6. Badin, A., Moraes, L., Gondek, L., et al. Laser lipo-
lysis: flaccidity under control. Aesthetic Plast Surg. 
2002;26:335–339. 

7. Prado, A., Andrade, P., Dannila, S., et al. A pros-
pective, randomized, double-blind, controlled cli-
ni- cal trial comparing laser-assisted lipoplasty with 
suction-assisted lipoplasty. Plast Reconstr Surg. 
2006;118:1032–1045. 

8. Youn, J. I., Holcomb, J. D. Ablation efficiency and rela-
tive thermal confinement measurements using wave-
lengths 1,064, 1,320 and 1,444 nm for laser-assisted 
lipolysis. Lasers Med Sci. 2013 Feb;28(2):519–27. 

9. https://youtu.be/DelYM6k1uSA?list=PL804AD84835
0D5C35 

10. http://dermatologiepropraxi.cz/pdfs/der/2008/02/13.pdf
11. Dell’Avanzato, R. Endolift®: Survey over 10 experien-

ced Italian doctors. In: 38th Italian Society of Aesthetic 
Medicine Congress (SIME); May 12–14, 2017; Rome, 
Italy. 

LITERATURA

trvání impulsu; tok, ve kterém energie přichází 
do kontaktu s tkání, specifikovaný dobou emise 
pulzu a dobou pauzy

hloubka, do které se optické vlákno v tkáni po-
souvá (práce blíže povrchu má za následek větší 
zpevnění pokožky)

Délka trvání celého ošetření závisí na velikosti 
plochy a může se pohybovat od 15 do 45 minut. 
Výsledky jsou okamžité, i když výrazný efekt je vi-
ditelný po 2–3 měsících od prvního ošetření. Po 6 
až 12 měsících se proces remodelace tkáně stává 
ještě zřetelnějším.

Komplikace a jejich závažnost se obvykle posuzují 
jak z pohledu pacienta, tak z pohledu lékaře. Vět-
šina komplikací uváděných pacientem je vnímána 
jako středně obtěžující a přechodné. Když vlákno 
(hlavně středního/vysokého kalibru) vstoupí do 
pokožky se zapnutou emisí (T-ON), může vytvo-
řit malou povrchovou popáleninu prvního stupně  
a způsobit zarudnutí kůže. K přiroze-
nému úplnému zotavení dojde za 7 
až 15 dní, případně lze jako podporu 
použít zklidňující krém a opalovací 
krém SPF50+. Vzácně může zákrok 

vytvořit velmi malé cévní poranění jako hematom 
nebo modřinu s kompletním zahojením za 7 až 15 
dnů (urychleném s podporou heparinoidu 0,3%  
a opalovacího krému SPF50+.

Nejobávanější komplikací pacientů i lékařů je po-
ranění nervů. Vzácně se projevuje jako: parestézie 
(změněná citlivost), hypestezie (snížená citlivost) 
nebo hyperestézie (zvýšená citlivost); velmi vzácně 
dysestézie (změněná citlivost spojená s bolestí/bod-
nutím) nebo neuropraxie. Tyto komplikace mají cel-
kovou dobu vyléčení v průměru 7 až 15 dní, vzácněji 
1 až 3 měsíce spolu s adekvátní neurologickou tera-
pií. Další možnou komplikací, která byla v literatuře 
popsána pouze ve 3 případech (z celkových desítek 
tisíc ošetření celosvětově), je přetržení optického 
vlákna. Dva ze tří případů byly snadno vyřešeny 
manuálním odstraněním, ale ve třetím případě bylo 
ruční odstranění nemožné. Vlákno je stále zcela ne-
viditelné pro ultrazvuk (US), rentgen a magnetickou 
rezonanci (MRI), ale pacient je po 2 letech zcela bez 
příznaků.

MUDr. Elizabeth Pavlíčková, Ph.D.
Elizabeth Beauty Concept
Vodičkova 699/30, 110 00 Praha 1
info@beautyconcept.cz
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Zápis ze schůze výboru ČDS dne 24.3.2022 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, Dr. Benáková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková,
 prof. Štork
On-line: doc. Arenbergerová, prim. Drlík, prim. Duchková, prof. Resl
Omluveni: Dr. Polášková, prim. Selerová, Dr. Pásková
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas: 10.00–12.45 hod.

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
3.2.2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Zhodnocení Derma Update 2022
 Letošní Derma Update proběhl úspěšně se 

389 účastníky. Výbor rozhodl o odměně pro 
předsedající. Část plánovaného výtěžku ve výši  
40 000 Kč byla z rozhodnutí vedení výboru 
ČDS již v předstihu zaslána na konto Ukrajin-
ského velvyslanectví jako pomoc Ukrajině.

2. 16. a 17. kongres českých  
a slovenských dermatologů  
na Štrbském Plese a v Olomouci

 Na Slovensku je plánována účast českých 
dermatologů. Zájemci se musí registrovat 
(urychleně s aktivní účastí) na webu 16. 
kongresu, který proběhne 9.–11.6.2022. Po-
zvánka visí na www.derm.cz v kolonce „od-
borné akce“. Program 17. kongresu 13.–15. 
10.2022 v Olomouci je už předpřipraven  
z listopadu 2021, ale je možné i zde přihla-
šovat aktuality.

3. Sté výročí založení ČDS
 V roce 2023 uspořádá ČDS slavnostní konfe-

renci u příležitosti 100. výročí založení společ-
nosti.

4. Seminář v Ústí nad Labem
 Tradiční seminář v Ústí nad Labem „Jak lé-

čím já“ byl přesunut z letošního roku na 
22.4.2023.

5. Volby do výborů odborných společností 
ČLS

 Výbor ČDS již od roku 2019 analyzuje na 
podkladě poznatků předsednictva ČLS JEP 
přínosy a rizika elektronických voleb. Sku-
pina dermatologů sestavila seznam jejich 
výhod, za což výbor děkuje. Prof. Arenber-
ger informuje, že připravované Stanovy ČLS  
s korespondenčními volbami nepočítají. Vý-
bor doporučuje, aby si členové aktualizovali 
svůj elektronický profil na ČLS vč. emailové 
adresy.

6. Přidružené členství ČDS
 V souvislosti s výkladem Stanov ČLS se má 

využívat především pro korporátní členy. Čeká-
me na upřesnění této kategorie.
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7. Doporučení ČDS a ČSAKI pro léčbu 
chronické spontánní kopřivky  
(Dr. Benáková a Pracovní skupina)

 Materiál je hotov, výbor ČDS schvaluje a bude 
odeslán k publikaci v Čs. dermatologii. Obdob-
ně bude po schválení výborem ČSAKI odeslán 
k publikaci v Alergii.  

8. Léková agenda (Dr. Benáková)  
– v období 3.2.–24.3.2022

 Bereme na vědomí
 Mavenclad (kladribin) – pro léčbu RS
 Kineret (anakinra) – pro léčbu sJIA, Stilovy 

choroby dospělých a CAPS
 Ziextenzo (pgfilgratim) – pro léčbu neutropenie 

při cytotoxické chemoterapii (ONK, HEM)
 Kesimpta (ofatumumab) – pro léčbu RS
 Dupixent (dupilumab) – v indikaci chronická 

rhinosinusitida s nazálními polypy (CRSwNP). 
SÚKL nepřiznává úhradu.

 Revlimid (linelanomid) – pro léčbu mnohotné-
ho myelomu

 Vumerity (diroximel fumarát) – pro léčbu RS
 Nesouhlasíme
 Olumiant (baricitinib), Rinvoq (abrocitinib) 

Adtralza (tralokinumab) – SÚKL nepřiznal 
úhradu. Zaslána nesouhlasná stanoviska.  
Prof. Arenberger s as. Benákovou vypracovali 
navíc stanovisko, ve kterém výbor podporuje 
přidělení úhrady ze ZP JAK inhibitorům.

 Bez připomínek
 Skyrizi (risankizumab)- pro dvojindikaci, tedy 

kombinaci psoriázy s PsA či s RA.
 Olumiant – posléze úhrada přiznána po ceno-

vém ujednání – znění indikace je jako u Dupi-
xentu, rozdíl je věk – pouze u dospělých.

9. Léčba psoriázy pomocí excimerové  
lampy (308 nm)

 Léčba psoriázy pomocí monochromatického 
excimerového světla (MEL, 308 nm): Výbor 
byl VZP dotázán na problematiku úhrady této 
fototerapie. V existujícím kalkulačním listu vý- 

konu fototerapie excimerem je uveden jako 
zdroj laser (vysoká cena). Pokud bude k léčbě 
používán zdroj MEL, založený na LED (podstat-
ně levnější), výbor ČDS doporučuje vytvoření 
nového kalkulačního listu s kódem výkonu. 
Podklady ke tvorbě Kalkulačního a Registrač-
ního listu výkonu by měl dodat výrobce. Výbor 
bude nápomocen.

10. Studená plazma – léčba ran
 Dotaz výrobce, jak tuto metodu pro hojení ran 

dostat do praxe– výbor ČDS doporučuje, aby 
firma dodávající přístroj k této léčbě vypraco-
vala návrh Kalkulačního listu včetně cenového 
srovnání s jinými metodami pro léčbu ran.

11. Nové výkony v dermatologii  
(předkládá SAD)

 Výbor SAD obeslal výbor ČDS s těmito návrhy, 
členové se s textem seznámili, takže osobní 
účast zástupce výboru SAD na schůzi výboru 
ČDS nebylo třeba. Dr. Benáková navrhla dopl-
nit o technická upřesnění a otázky k dojasnění. 
Výbor ČDS návrhy podporuje, což deklaroval 
stanoviskem předsedy jako vyjádření pro VZP 
a Pracovní skupinu pro SZV MZ ČR. Návrhy 
budou projednávány na MZ ČR dne 2.6.2022. 
Jedná se o výkony ručního dermatoskopické-
ho vyšetření, edukace, vyšetření s vícečetný-
mi diagnózami, pacient na systémové terapii, 
screening dermatoonkologicky rizikových pa-
cientů. 

 Na výboru byly diskutovány další možné cesty 
ke zvýšení úhrady naší práce i přes skutečnost, 
že SZV prosazuje změny s dodržením ekono-
mické neutrality. Také zmíněna inflace, která se 
pravidelně, zatím alespoň částečně, promítá do 
ceny bodu.

12. Centra biologické léčby
 Žádost Dr. Vojáčkové za pracoviště Anděl  

v Praze. Pracoviště splňuje požadavky na Cen-
trum, výbor ČDS žádost podporuje.
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13. Epikutánní testy  
– nedostupnost haptenů k testování

 Výbor znovu a naposledy urgoval MZ ČR ke 
konání ve věci (první přípis na MZ ČR jsme 
posílali v r. 2019), jinak by zvažoval stížnost 
na nečinnost úřadu a ventiloval problém  
v médiích. Pro řešení situace výbor vidí dvě 
cesty: 1. přechodná – udělení výjimky pro do-
voz testů Chemotechnique bez označení CE 
(žádost byla podána již v lednu 2022, opa-
kovaně jsme urgovali). Tyto testy jsou stále 
v ČR ještě registrovány jako zdravotnické 
prostředky (ZP) (v EU jinak musí být nově 
testovací hapteny registrovány jako léčiva). 2. 
paralelně prof. Arenberger oslovil firmu Aler-
gEAZE (jediná vyrábějící testovací hapteny  
v Evropě, převzala bývalý Trolab), zda by měla 
zájem své testy dovážet do ČR, abychom měli 
čím testovat v blízké budoucnosti. Mají regis-
traci v EU jako léčiva a sortiment odpovídá 
testům Chemotechnique. V pozitivním přípa-
dě by pak distributor musel podniknout kroky 
k registraci v ČR, musel by se aktualizovat 
Registrační/Kalkulační list výkonu a muse-
li bychom dosáhnout dohod se zdravotními 
pojišťovnami stran úhrady (cena haptenu jako 
"léku" je podstatně vyšší než zdravotnického 
prostředku). I pak je zde řada otazníků, např. 
jako léčivý prostředek s povinným výdejem 
pouze přes lékárny by vyvstávala teoretická 
nutnost předepisovat každý hapten individu-
álně a jednotlivě na recept. Výbor uspořádá 
společný seminář, resp. pracovní schůzku se 
zástupci výboru ČDS, dermatoalergologické 
sekce a Společnosti pracovního lékařství, ke 
které budou přizváni zástupci MZ ČR (příp. 
SÚKLu a zdravotních pojišťoven) k řešení pa-
tové situace ve vyšetřování profesionálních 
kontaktních reakcí.

14. Venerologie (prof. Resl)
 Předpis ČLK „Základní léčba infekcí v 1. linii“ 

(ještě platný) je obsoletní.  Prof. Resl navrhuje 

jeho připomínkování. Venerologická sekce 
dodá do 31.3.2022 argumenty k připomínko-
vání. Prof. Arenberger je předloží na VR ČLK 
dne 31.3.2022. Je vhodné se také výhledově 
zabývat vyhláškou č. 306/2012 o infekčních 
nemocech.

15. Akreditační komise (AK)
 AK je poradním sborem Ministra zdravotnic-

tví a skládá se z odborníků daného oboru. 
AK projednává žádosti jednotlivých praco-
višť, které se podávají znovu při každé změně 
vzdělávacího programu. AK posuzuje splnění 
odborných kritérií pro akreditovaná pracoviš-
tě (což předpřipraví úředníci MZ). Byl zmíněn 
návrh několika řešení: S ohledem na potřeby 
terénu byl diskutován návrh změkčit současné 
podmínky 4,5 leté přípravy a zkrátit její dobu, 
aby bylo u nás dermatovenerologů co nejví-
ce (v současné době v terénu obdobně jako  
i v jiných odbornostech kvalifikovaní specia-
listé chybí); nebo naopak zazněl návrh člena 
AK, který následně komisi opustil, který by 
fakticky znamenal zpřísnit způsob udělování 
akreditací školícím pracovištím a zajištění dů-
sledné kontroly prováděných výkonů u žadate-
lů o akreditaci, aby se z nich mohli vybrat jen 
ti nejvhodnější. Po diskuzi bylo konstatováno, 
že výbor ČDS doporučuje aktuálně nastave-
ná pravidla s ohledem na riziko destabilizace 
systému neměnit. Systém je navíc centrálně 
nastaven jako vícekolejný, takže na kvalifikač-
ní přípravu paralelně dohlíží KOR (Koordinační 
oborová rada) a SOR (Specializační oborová 
rada). Obě jsou také poradními sbory při MZ. 
V diskusi ještě zazněl problém s nostrifika-
cí ukrajinských lékařů naší odbornosti, kteří 
přicházejí s utečeneckou vlnou. Zatím trvá 
stanovisko neslevovat z požadavků na lékaře  
z třetích zemí.

16. Personální stav oboru v ČR
 VZP poskytla data pro lůžkovou část oboru  
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(z let 2004–2010) i ambulantní složku (z let 
2010–2020).

 Doc. Ettler byl pověřen zadat jejich statistické 
zpracování.

 Pro orientaci několik údajů z roku 2020: 524 
ambulancí + 6 dětských, 782 lékařů v aktivní 
službě, s přepočteným úvazkem 632 (prům. 
věk 54 let). V oboru je 532 lůžek s úvazkem 
251. Pro posouzení vlivu COVIDu-19 na tyto 
parametry není dostatek dat.

17. Noví členové
 Dr. Cetkovský (Praha), Dr. Kondásová (Karlovy 

Vary), Dr. Weberová (Karlovy Vary),  

Dr. Kunešová (Pardubice), Dr. Durďáková 
(Pardubice), Dr. Matulová (Brno),  
Dr. Kaščáková (Ostrava).

 Zrušení členství: Dr. Pruner (Praha),  
Dr. Karlachová (Štěnovice).

 Snížení příspěvků: Dr. Minárčiková (pouze 
ČLS)

18. Příští schůze výboru ČDS: 
28.4.2022 v Praze
Zapsal: doc. Ettler

Zápis ze schůze výboru ČDS dne 28.4.2022 v Praze

Přítomni: prof. Arenberger, Dr. Benáková, doc. Ettler, Dr. Komrsová, doc. Kuklová, doc. Pánková,
 Dr. Pásková, prof. Štork
On-line: doc. Arenbergerová, prim. Drlík, prof. Resl
Omluveni: prim. Duchková, Dr. Polášková, prim. Selerová
Místo: Knihovna Dermatovenerologické kliniky VFN a 1. LF UK, Karlovo nám., Praha 2
Čas: 10.00–12.45 hod.

– PROGRAM –

A) Projednáno:
Kontrola zápisu ze schůze výboru ČDS konané dne 
24.3.2022 – rozeslán e-mailem, připomínkován  
a schválen.

B) Nově projednáno:

1. Jednání předsednictva ČLS JEP, 
10.5.2022 ještě předsedové OS

 Přidružené členství pouze pro farm-firmy (zpo-
platněné). Fyzická osoba má individuální člen-
ství se všemi právy a povinnostmi.

2. Účast na 16. kongresu SDVS-ČDS  
na Štrbském Plese (9.–11.6.2022)

 Výbor ČDS vyzývá k přihláškám na tento kon-
gres. K aktivní účasti je možné se přihlásit ješ-
tě do 10.5.2022. Pozvánka s odkazem na web 
SDVS visí na našem webu (derm.cz) v kolonce 
„odborné akce“.

3. 17. kongres ČDS-SDVS v Olomouci  
(13.–15.10.2022)

 Výbor ČDS zve na kongres ČDS-SDVS (kvůli 
pandemii odložený z listopadu loňského roku), 
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který se bude konat v Olomouci ve dnech 13.–
15.10.2022.

4. Centrum pro léčbu hemangiomů
 Prof. Pizinger požádal o stanovisko ke zřízení 

Centra pro léčbu hemangiomů při Kožní klinice 
FN v Plzni. Výbor ČDS souhlasí.

5. Záštita ČDS na Trýbův den  
22.–23.9.2022 v Brně

 Prof. Jedličková požádala výbor ČDS o záštitu 
nad konferencí „Trýbův den“ 2022 v Brně. Vý-
bor ČDS ji uděluje.

6. Den melanomu 25.5.2022 v ČR
 Organizaci akce se ujala doc. Arenbergerová 

z pověření EADV. Byly vytvořeny nové webo-
vé stránky k registraci lékařů (www.denme-
lanomu.cz), kam se mohou i účastníci hlásit 
od 2.5.2022 (obecnou část dotazníku si může 
pacient předvyplnit sám). Proběhla již tisková 
konference 27.4.2022, která se týkala také 
„Stanu proti melanomu“.

7. Úhrada magistraliter bez „účinných  
látek“

 Svaz oborových ZP navrhl SÚKLu nehradit ma-
gistraliter připravovaná externa „bez účinných 
látek“. Výbor se tento fakt dozvídá náhodně, 
nebyl SÚKLem požádán o stanovisko. A tak, 
i když lhůta k připomínkování (14 dní) již uply-
nula, Dr. Benáková vypracuje za výbor ČDS ne-
souhlasné odborné stanovisko pro SÚKL, které 
prof. Arenberger doplní a předá na SÚKL.

8. Statistické údaje z dermatologie
 Doc. Ettler informuje o statistickém zpracování 

údajů o počtech zařízení, lůžek, ambulantních  
a lůžkových lékařů včetně přepočtených úvaz-
ků i k počtu obyvatel v jednotlivých krajích. Byl 
pověřen vytvořit výsledkovou zprávu. Odbor-
nému pracovníkovi (statistikovi) výbor ČDS za 
zpracování dat schválil honorář 10 000 Kč.

9. Epikutánní testy  
(prof. Arenberger, Dr. Benáková)

 Obdržená stanoviska MZ a SÚKL, že lze testy 
Chemotechnique dovézt a distribuovat v ČR 
(mají v ČR stále ještě statut zdravotnického 
prostředku), se u distributora zatím interpretu-
jí odlišně. Instituce mu nechtějí, resp. nejsou 
oprávněny vydat písemné vyjádření, že je lze 
dovézt bez označení CE, aniž by distributorovi 
nehrozila mnohamiliónová pokuta. Dne 29. 
4. 2022 proběhne na dermatovenerologické 
klinice VFN Pracovní schůzka se zástupci 
MZ ČR, SÚKLu, výboru ČDS, dermato-aler-
gologické sekce a distributorem k osobnímu 
jednání, jak zajistit dovoz a distribuci testů 
Chemotechnique. V sousedních zemích EU 
jsou epi-testy k dispozici, situaci řeší národ-
ní úřady tolerancí stavu či výjimkami a jiný-
mi provizorii. Současně výbor podniká kroky  
k zajištění testů do budoucna, protože od roku 
2023 bude platit nová legislativa, týkající se 
zdravotnických prostředků, v níž hapteny pro 
epikutánní testování zřejmě už nebudou uve-
deny, neboť je evropská legislativa považuje 
za léčiva. Výrobce Chemotechnique své testy 
v Evropě jako léčiva ale nemá registrované  
a zatím se k tomu nechystá. Výbor oslovil 
tedy jiného výrobce – Allergeaze, který je má 
v některých evropských zemích registrovány 
jako léky, zda by měl zájem do ČR dovážet. 
Pak by se mechanismem evropského uzná-
vání registrace daly i dovážet a distribuovat  
v ČR – otázkou je cena a úhrada.

 Další cestou je vytvoření specifického léčeb-
ného programu pro testy Chemotechnique 
s využitím registrace v Kanadě, kde mají re-
gistraci jako lék. Tato možnost by ale nebyla 
rychlá ani snadná. Diskutována i různá řeše-
ní, která jsou nesystémová. MZ ČR a SÚKL 
tedy musí zajistit rychlé řešení, neboť ČDS 
nemá kompetence udělovat výjimky či zařídit  
si dovoz a distribuci sama, a pracoviště nemají 
čím testovat. Rok 2023 bude klíčový, protože 
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testy by měly být již registrovány jako LP  
v celé EU.

10. Biorep – registr biologické léčby v ČR
 Projednána smlouva o vedení registru biologic-

ké léčby a jejího financování a schválena pro 
další rok.

11. Venerologie  
(prof. Resl, prof. Arenberger)

 Předseda VR ČLK dne 31.3.2022 souhlasil  
s naší nabídkou na přepracování jejich před-
pisu „Základní léčba infekcí v I. linii“ ve spo-
lupráci s dalšími zainteresovanými odbornými 
společnostmi.

12. Přípravek Libtayo (cemiplimab)
 Přípravek je určen k léčbě pokročilého nebo 

metastazujícího spinaliomu a ve 2. linii nově  
i bazaliomu. Prof. Arenberger vypracoval pod-
půrné stanovisko pro registraci u bazaliomu. 
Další pozitivní stanoviska zpracoval pro přípra-
vek Olumiant (baricitinib) a Adtralza (tralokinu-
mab) ve smyslu jejich úhrady ze zdravotního 
pojištění.

13. Excimerový laser × excimerová lampa
 Kód pro fokusovanou léčbu ložiskové psoriázy 

monochromatickým světlem byl již v minulosti 
vypracován a bývá individuálně nasmlouván 
ZP. Pokud se pořizovací cena a provoz exci-
merové lampy výrazně liší od ceny přístroje 
v kalkulačním listu excimerového laseru, je 
třeba pro vykazování a úhradu ze zdravotního 
pojištění vytvořit pro lampu nový Registrační 
a Kalkulační list, který musí projít schválením 
Pracovní skupinou pro SZV.

14. Doškolovací akce „Isotretinoin v praxi“
 Dr. Nevoralová požádala výbor ČDS o zášti-

tu nad doškolovacím kurzem „Isotretinoin  
v praxi“, který se koná v Brně (15.9.) a v Praze 
(16.9.2022). Výbor ČDS záštitu uděluje.

15. Akreditační komise pro obor  
dermatovenerologie

 AK na MZ ČR nadále pracuje, výbor ČDS nomi-
nuje opět své vedení do jejího týmu. Diskutová-
na situace s nedostatkem kvalifikovaných der-
matovenerologů v ČR, ale doporučeno v zájmu 
udržení kvality péče i kompatibility s ostatními 
zeměmi EU zatím nezměkčovat podmínky pro 
udělování akreditace pracovišť i připuštění ke 
kvalifikační zkoušce.

16. Odborné akce v r. 2022
 Jejich seznam je uveden na webu ČDS, do 

kterého nově přibyly školící kurzy IPVZ pro II. 
pololetí 2022. Při vyhledávání je potřeba vždy 
rozkliknout celý příslušný rok a nikoliv jen na-
hlédnout na seznam několika akcí, které zaslaly 
své logo nebo charakteristiku.

17. Léková agenda (Dr. Benáková)  
– v období 24.3.–24.4.2022

 Bereme na vědomí
 Ponvory-ponesimod: pro léčbu RS
 Humira-adalimumab: u uveitidy, přiznána 

úhrada interferony: interferon beta 1a, inter-
feron beta 1b, pegylovaný interferon beta 1a  
a glatiramer acetát v indikaci RS

 Revlimid-lenalidomid: v indikaci mnohočet-
ného myelomu

 Framykoin, zásyp – neomycin+bacitracin: 
SÚKL přiznal poloviční úhradu proti navrhova-
né žadatelem

 Adtralza-tralokinumab 2. HoZ: výrobce žádal 
úhradu výlučně v monoterapii, SÚKL zamítá. 
Tento fakt bereme na vědomí, nicméně trvá 
naše vyjádření k první HoZ, tj. nesouhlasíme se 
zamítnutím úhrady paušálně.

 Připomínky
 Bimzelx-bimekizumab: SÚKL přiznal úhradu 

u psoriázy až v 2. linii biologické léčby anti 
TNF biologika: etanercept, infilixmab, cer-
tolizumab a golimumab – zkrácená revize, 
finální hodnotící zpráva: SÚKL snižuje úhrady 
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terapeuticky zaměnitelných biologik, kde refe-
renčním pro celou skupinu 70/2 (REV, DER, 
GIT) je etanercept (reference je odvozena pro 
revmatoidní artritidu). Pro psoriázu je eta-
nercept z anti TNF nejméně účinným lékem, 
takže pokud by účinnější, zejm. adalimumab 
(originální i biosimilar) odešly z trhu, není do-
statečně účinná alternativa 1. linie biologické 
léčby (anti IL-17, 23) a pacienti by museli 
záhy přejít na 2. linii biologické léčby (která je 
podstatně nákladnější).

 Nesouhlasíme
 Cibinqo-abrocitinib: SÚKL nepřiznává úhradu 

bez cenového ujednání se ZP

18. Noví členové
 Dr. Macháčková (Praha – Nemocnice Teplice),  

Dr. Háklová (Brno)
 Podologie:
 schválené – Bc. Wied (Chomutov), Ing. Kliko-

vá, pí Alešová, pí Králíčková, Bc. Rosior
 nová – pí Šefrová

 Změny: Dr. Frána (Praha 5), Dr. Kovářová (Jih-
lava), Dr. Procházka (Kladno)

 Snížení příspěvků: Dr. Němcová (Teplice) – 
snížení příspěvku ČDS není možné (ev. pouze 
ČLS)

 Zrušení členství: Dr. Kučík (Třebíč), Dr. Pro-
cházková (České Budějovice), Dr. Drábková 
(Jirkov), Dr. Paveleková (Hodonín)

19. Různé
 a) Dermatopatologie – uznávání mezinárodní-

ho certifikátu z dermatovenerologické histopa-
tologie bude  projednáno s OS patologů

 b) Na přípis prof. Jedličkové ohledně rituxi-
mabu, pegylovaného interferonu a NdYAG 
laseru již odpověděla Dr. Benáková. K proble-
matice fotosenzibilizátoru pro PDT se vyjádří  
doc. Ettler.

20. Příští schůze výboru ČDS: 
9.6.2022 (cestou na Štrbské Pleso)

Zapsal: doc. Ettler

REFERÁTOVÝ VÝBĚR Z DERMATOVENEROLOGIE
odborný, dvojitě recenzovaný časopis pro dermatology
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ÚČINNÁ ODPOVĚĎ  
NA ERUPCE PSORIÁZY1–5

 Účinnější léčba vzplanutí v porovnání 
s kombinací kalcipotriol/betamethason-

-dipropionátu v masti a gelu.*

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


