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OPDIVO® – imunoterapie,
která dává šanci více pacientůmkterá dává šanci více pacientům

ZKRÁCENÉ INFORMACE O PŘÍPRAVKU

Tento léčivý přípravek podléhá dalšímu sledování.
Název přípravku: OPDIVO 10 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: Nivolumabum 10 mg v 1 ml koncentrátu. Indikace: Melanom: v monoterapii/kombinaci s ipilimumabem u pokročilého (neresekovatelného nebo 
metastatického) melanomu u dospělých. Adjuvantní léčba melanomu: monoterapie k adjuvantní léčbě dospělých s melanomem s postižením lymfatických uzlin nebo metastázami po kompletní resekci. Nemalobuněčný karcinom plic 
(NSCLC): monoterapie lokálně pokročilého nebo metastatického NSCLC po předchozí chemoterapii u dospělých. Renální karcinom (RCC): monoterapie pokročilého RCC po předchozí terapii u dospělých; v kombinaci s ipilimumabem 
terapie pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Klasický Hodgkinův lymfom (cHL): monoterapie recidivujícího nebo rezistentního cHL po autologní transplantaci kmenových buněk (ASCT) a léčbě 
brentuximab vedotinem. Skvamózní karcinom hlavy a krku (SCCHN): monoterapie rekurentního nebo metastazujícího SCCHN progredujícího při nebo po léčbě platinovými deriváty u dospělých. Uroteliální karcinom (UC): monoterapie 
lokálně pokročilého neresekovatelného nebo metastazujícího UC u dospělých po selhání léčby platinovými deriváty. Dávkování a způsob podání: Monoterapie: buď 240 mg i.v. infuzí (30 min) každé 2 týdny (všechny indikace) nebo 
480 mg i.v. infuzí (60 min) každé 4 týdny (pouze indikace melanom a renální karcinom); u adjuvantní léčby melanomu 3 mg/kg i.v. infuzí (60 min) každé 2 týdny. Kombinace s ipilimumabem: Melanom: 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí 
(30 min) s ipilimumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů 
(480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 3 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) s ipilimumabem 1 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 
480 mg každé (60 min) 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. Léčba vždy pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší, u adjuvantní léčby 
melanomu po dobu max.12 měsíců. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Nivolumab je spojen s imunitně podmíněnými nežádoucími 
účinky. Pacienti mají být průběžně sledováni (min. 5 měsíců po poslední dávce). Podle závažnosti NÚ se nivolumab vysadí a podají se kortikosteroidy. Po zlepšení se dávka kortikosteroidů snižuje postupně po dobu min. 1 měsíce. 
V případě závažných, opakujících se nebo život ohrožujících imunitně podmíněných NÚ musí být nivolumab trvale vysazen. U pacientů s výchozím ECOG ≥ 2, s aktivními mozkovými metastázami, očním melanomem, autoimunitním 
onemocněním, symptomatickým intersticiálním plicním onemocněním a u pacientů, kteří již užívali systémová imunosupresiva, je třeba přípravek používat jen s opatrností. Interakce: Nivolumab je humánní monoklonální protilátka, 
která není metabolizována cytochromem P450 (CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně 
použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích účinků. Těhotenství a kojení: Nivolumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, které nepoužívají účinnou antikoncepci, pokud klinický přínos nepřevyšuje 
možné riziko. Není známo, zda se nivolumab vylučuje do mateřského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: neutropenie, únava, vyrážka, svědění, průjem a nauzea, zvýšení AST, ALT, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, 
hyperglykemie, hypokalcémie, lymfopenie, leukopenie, trombocytopenie, anemie, hyperkalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie; u kombinace s ipilimumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, snížená 
chuť k jídlu, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, zvracení, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, horečka, hypoglykémie a zvýšený celkový bilirubin. Další podrobnosti k NÚ, zvláště imunitně podmíněným, viz SPC. Předávkování:
Pacienti musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před 
světlem. Chraňte před mrazem. Dostupná balení: 4 ml nebo 10 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/15/1014/001-002. 
Datum poslední revize textu: květen 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii, pokročilý renální karcinom v monoterapii, nemalobuněčný karcinom plic a klasický 
Hodgkinův lymfom.
Název přípravku: YERVOY 5 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok. Složení: ipilimumabum 5 mg v 1 ml koncentrátu. Terapeutické indikace: Melanom: Monoterapie pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu 
u dospělých a dospívajících ve věku 12 let a starších; v kombinaci s nivolumabem léčba pokročilého (neresekovatelného nebo metastazujícího) melanomu u dospělých. Renální karcinom (RCC): v kombinaci s nivolumabem terapie 
pokročilého RCC v první linii u dospělých se středním nebo vysokým rizikem. Dávkování a způsob podání: Melanom: Monoterapie: Indukční režim: 3 mg/kg i.v. infuzí (90 min) každé 3 týdny, celkem 4 dávky. Celý indukční režim (4 dávky) 
je třeba dodržet dle tolerance, bez ohledu na vzhled nových lézí nebo růst existujících lézí. Kombinace s nivolumabem: 3 mg/kg ipilimumabu i.v. infuzí (90 min) s 1 mg/kg nivolumabu i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, 
dále nivolumab v monoterapii i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. RCC: 1 mg/kg ipilimumabu 
i.v. infuzí (30 min) s nivolumabem 3 mg/kg i.v. infuzí (30 min) každé 3 týdny u prvních 4 dávek, dále nivolumab i.v. infuzí 240 mg (30 min) každé 2 týdny nebo 480 mg (60 min) každé 4 týdny, první dávka za 3 týdny (240 mg) resp. 
6 týdnů (480 mg), a pak dále každé 2 týdny, resp. 4 týdny. U kombinované léčby léčba pokračuje, dokud je pozorován klinický přínos nebo dokud ji pacient snáší. Další podrobnosti viz SPC. Kontraindikace: Hypersenzitivita na léčivou 
látku nebo na kteroukoli pomocnou látku. Zvláštní upozornění: Imunitně podmíněné nežádoucí účinky, které mohou být závažné nebo život ohrožující, se mohou týkat GIT, jater, kůže, nervové, endokrinní nebo jiné orgánové soustavy. 
Pokud není identifi kována jiná etiologie, je nutno průjem, zvýšenou frekvenci stolic, krvavou stolici, zvýšení jaterních testů, vyrážku a endokrinopatii považovat za zánětlivé a související s ipilimumabem. U pacientů se závažnou aktivní 
autoimunitní chorobou, kde je další imunitní aktivace potenciálně bezprostředně život ohrožující, se přípravek nemá podávat. Interakce: Ipilimumab je lidská monoklonální protilátka, která není metabolizována cytochromem P450 
(CYP) ani jinými enzymy metabolizujícími léky. Je třeba se vyhnout podávání systémových kortikosteroidů nebo jiných imunosupresiv na počátku a před zahájením léčby. Lze je nicméně použít k léčbě imunitně podmíněných nežádoucích 
účinků. Použití antikoagulancií zvyšuje riziko GIT krvácení; pacienti se souběžnou léčbou antikoagulancii musí být pečlivě monitorováni. Těhotenství a kojení: Ipilimumab se nedoporučuje podávat během těhotenství a fertilním ženám, 
které nepoužívají účinnou antikoncepci. Není známo, zda se ipilimumab vylučuje do lidského mléka. Nežádoucí účinky: Velmi časté: snížená chuť k jídlu, průjem, zvracení, nauzea, vyrážka, svědění, únava, reakce v místě injekce, pyrexie, 
v kombinaci s nivolumabem dále i hypotyreóza, hypertyreóza, bolest hlavy, dyspnoe, kolitida, bolest břicha, artralgie, muskuloskeletální bolest, zvýšení AST, ALT, celkového bilirubinu, alkalické fosfatázy, lipázy, amylázy, kreatininu, dále 
hyperglykémie, hypoglykémie, lymfopenie, leukopenie, neutropenie, trombocytopenie, anemie, hypokalcemie, hyperkalemie, hypokalemie, hypomagnezemie, hyponatremie. Další nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Pacienti 
musí být pečlivě monitorováni s ohledem na příznaky nežádoucích účinků a zahájena vhodná symptomatická léčba. Uchovávání: Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte 
před mrazem. Dostupná balení: 10 ml nebo 40 ml koncentrátu v injekční lahvičce, 1 injekční lahvička. Držitel rozhodnutí o registraci: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Dublin, Irsko. Registrační číslo: EU/1/11/698/001-2. Datum 
poslední revize textu: únor 2019. Přípravek je hrazen z veřejného zdravotního pojištění v indikaci pokročilý maligní melanom v monoterapii. 
Výdej těchto léčivých přípravků je vázán na lékařský předpis. Dříve než je předepíšete, přečtěte si prosím úplné znění příslušného Souhrnu údajů o přípravku. Podrobné informace o těchto přípravcích jsou uveřejněny na webových 
stránkách Evropské lékové agentury (EMA) http://ema.europa.eu nebo jsou dostupné u zástupce držitele rozhodnutí o registraci v ČR: Bristol-Myers Squibb spol. s r. o., Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4, tel.: +420 221 016 111, 
www.b-ms.cz.
* Všimněte si prosím změn v Souhrnu údajů o přípravku 1506CZ1904133-01, datum schválení 14. 6. 2019

Opdivo® (nivolumab), Souhrn údajů o přípravku, 2019.



Náš pan Štístko k nám opět dorazil kvůli svému metastazujícímu melanomu 
na infuzi Opdiva, takže bylo jasné, že se zase bude dermatologicky bilancovat. 
„S těmi novými léky jste se dostali jako obor pěkně dopředu,“ pokusil se o bi-
lancování. Taková diskuzní nahrávka se musí náležitě využít. Začal jsem s tím, 
že dermatovenerologie prochází už řadu let bouřlivým vývojem nejen u nás, ale i v zahraničí. Už 80. léta 
minulého století ve vyspělé Evropě naznačovala, že se nejedná o jednoduchý obor, kde se používají mas-
tičky a dobré slovo, ale že je to široká specializace s velmi významným imunologickým, onkologickým, 
chirurgickým, flebologickým či andrologickým přesahem. Nikomu určitě nechceme brát pacienty, ale naše 
kvalifikační předpoklady a spektrum našich nemocných to prostě vyžaduje. Na evropské úrovni v součas-
nosti připravujeme v časopisu Journal of European Academy of Dermatology and Venereology publikaci 
tzv. European Training Requirements, které by měly reflektovat, co všechno má dermatolog v Evropě umět 
a jak by náš obor měl být harmonizován. Českým současným portfoliem a servisem služeb se blížíme 
dermatologicky tak kvalitním zemím, jako je Německo, Rakousko, Švýcarsko či Francie, které jsou nám 
kulturně blízké, mají s námi mnoho společného a jejich zdravotnictví se vyvíjelo podobným způsobem. Asi 
není dobré inspirovat se dermatologií třeba ve Spojených státech či v Británii, protože to jsou úplně jiné 
systémy, které mají odlišné tradice a zdejší občané mají od dermatologa naprosto jiná očekávání. 

Do konce osmdesátých let nás díky ochraně železnou oponou rychlý rozvoj našeho oboru v západní 
Evropě a Americe trochu míjel, ale v devadesátých letech jsme začali vyspělý svět rychle dohánět. Velkým 
problémem je dnes ekonomické dědictví z první poloviny 90. let, kdy se nejen v našem oboru stanovovalo 
základní spektrum výkonů a systém jejich úhrad – a my se teď snažíme reflektovat vývoj posledních dvou 
dekád a doplnit to, co dermatolog aktuálně dělá a v jaké kvalitě to dělá. Už totiž dávno není pouhým „pisál-
kem receptů na kortikoidy“, který dává razítko hned, když vidí pacienta ve dveřích, a než nemocný dojde 
ke stolu, tak je vše hotovo. Kdepak. Je to mnohdy hodinová práce s některými nemocnými, a to nehovořím 
o kompletním servisu, který dermatolog poskytuje.

V tomto kontextu je patrná více než desetiletá snaha výboru ČDS ČLS JEP, z.s., a Sdružení ambulantních 
dermatologů, aby se to odrazilo v úhradách námi poskytované zdravotní péče, kterou považujeme, např.  
z hlediska minutové režie, za výrazně podhodnocenou. Primárně bychom samozřejmě nechtěli hned stejný 
balík finančních prostředků, které mají přidělené jiné, „robustní“ odbornosti, chtěli bychom se ale dostat 
alespoň na úroveň nejbližších oborů, jejichž portfolio vnímáme na přibližně stejné ekonomické úrovni  
a náročnosti poskytované práce – třeba ORL či infektologie. Stále se nám to bohužel nedaří a zůstáváme 
na úrovni jen minimálního zhodnocení minuty naší práce. Situace tak vede k úbytku dermatovenerologů, 
kteří se z ekonomických důvodů přesunují z medicínského servisu do esteticko-dermatologické oblasti  
a zbývající kolegové jsou tak extrémně přetíženi. 
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Problém podhodnocené minutové režie průběžně řešíme nejen na úrovni různých ministerských komisí, 
oslovujeme pojišťovny a přímo i ministra zdravotnictví, najali jsme si také profesionální agenturu. Chceme 
postupně narovnat to, co, podle mě, zřejmě nikoliv nějakou špatnou vůlí či záměrem, vzniklo už někdy  
v první polovině 90. let. Vycházelo se totiž z tehdejší situace, a servis, který poskytujeme v současnosti, 
je s onou dobou nesrovnatelný. Určitě není jednoduché naskakovat do rozjetého vlaku, který navíc už ne-
chce přibírat další cestující. Je také smutné, že překotný rozvoj v našem oboru je bohužel nadále částečně 
dotován platy personálu.

Ohledně toho, zda se nám nakonec podaří vylepšit odměnu za minutu naší práce, ale zůstávám op-
timistou. Pokud by tomu tak nebylo, pak si zaděláváme na ohromný problém, který je patrný v menší 
míře už teď. Dermatologickou „medicínskou“ činnost bude chtít vykonávat stále méně odborníků, kteří, 
vcelku pochopitelně, budou odcházet do soukromé, nemedicínské, řekněme estetické sféry. Budou se 
buď úplně přesouvat do specializovaných center estetické medicíny, anebo výrazně změní svoje portfolio 
ošetřovaných, a to v neprospěch medicínsky potřebných. Papírově dnes máme sice nějakých 850 der-
matologů, což je, v přepočtu na počet obyvatel, srovnatelné se zmiňovaným Německem či Rakouskem. 
Není ale oficiálně známo, kolik z nich se zabývá převážně „nemedicínskou“ dermatologií a kolika z nich už 
nezbývá mnoho času na skutečně nemocné. Vidíme to bohužel nejen na klinikách, ale i v jiných zařízeních, 
především krajského či okresního typu, kde ke zdejším dermatologům dochází stále více pacientů, jelikož  
u svých terénních kožních lékařů už nenalézají volné kapacity.

S probíhající reformou primární péče to chtějí organizátoři zdravotnictví řešit předáním části našich 
kompetencí praktickým lékařům. V dermatologii ale takový servis nejsou schopni nahradit, i když to asi 
bylo původní vizí. Už delší dobu se hovoří o tom, že by část našich povinností měla být přesunuta do 
primární péče. Já si to ale technicky v nějakém velkém rozsahu představit nedovedu. Kromě kvalifikačních 
předpokladů navíc počty našich pacientů jsou ohromné a nadále narůstají – jen naší klinikou denně projde 
250–280 nemocných, před 15 lety to bylo kolem 40. Tato čísla by současná všeobecná primární péče 
podle mého názoru nebyla schopna pojmout.

Ještě jeden stěžejní problém zde vidím – v dermatologii řešíme asi 2 000 kožních chorob, a kdyby byla 
všechna „začervenání na kůži“ v primární péči hned od začátku zaléčena kortikoidy, začnou se stírat jem-
né nuance a charakteristické znaky konkrétního zánětu. Ani specialista-dermatolog pak nebude na takto 
„předléčeném“ terénu, kde bude zánět symptomaticky potlačen působením kortikoidů, schopen stanovit 
správnou diagnózu a onemocnění specificky zaléčit. Nezbude mu asi nic jiného než pokračovat v terapii 
kortikoidy, což opravdu není žádoucí.

Pro dermatologii „britský“ model považujeme za velmi nešťastný. Dnes primární péče bojuje za uvolnění 
zevních kortikoidů do svých rukou s odůvodněním, že jsou během měsíčního pobytu na kožním dostateč-
ně edukováni k tomu, aby byli schopni perfektně diagnostikovat všechny nuance našich tisícovek kožních 
chorob. Přiznám se, že i já po více než 30 letech praxe mám hodně zamotanou hlavu, jestli mohu dát na 
červený flíček kortikoid, protože mi v dermatoskopu připadá, že má známky amelanotického melanomu. 
S pokorou smekám před každým praktickým lékařem s měsíčním pobytem na kožním bez několikaletých 
kurzů v dermatoskopii, kterému stačí rychlý pohled na červenou plošku, aby si byl jist, že neléčí zhoubný 
nádor s rizikem metastazování kortikoidem. 
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Samozřejmě ale existují i opačné případy – primárně by měl sice diagnózu vždy stanovit dermatolog, 
já ale nevidím žádný problém v tom, aby recepty na například 15 let trvající, chronickou, stabilizovanou 
psoriázu následně předepisoval praktický lékař.

Personálně nám ubývá v nemocnicích i ambulantní sféře lékařů. Je trendem ve všech dermatologicky 
vyspělých zemích, že pracoviště univerzitního typu či velká krajská/okresní zařízení fungují jako „průtokové 
ohřívače“ aspirantů na dermatovenerologickou specializaci. Základ zde tvoří odborníci, kteří realizují svoji 
akademickou kariéru a zároveň poskytují odborný trénink uchazečům o obor. Ti jsou pro něj buďto natolik 
zapálení, že na nemocničním pracovišti nakonec zůstávají, získávají zde další tituly, zabývají se vědeckou 
činností, řeší granty, publikují, tvoří „zdravé jádro“ oboru a není jich potřeba mnoho. Anebo po splnění 
všech vzdělávacích povinností odcházejí do terénu – buďto do svých soukromých lékařských praxí, anebo 
rovnou do komerční sféry, kde sice mohou s naším oborem do určité míry ztratit kontakt, jsou zde ale 
adekvátně finančně ohodnoceni.

Úbytek v dermatologii je tedy celkově patrný a začíná být hrozbou. Tento problém si už uvědomují  
i organizátoři zdravotnictví, jelikož ubývají dokonce i odborníci v „jádrových“ pracovištích, kde začínají 
chybět školitelé. I ti si, řečeno s trochou nadsázky, pomalu začínají uvědomovat, že medicína nemusí 
nutně znamenat jen práci od rána do večera a že existuje něco jako kvalita života a volný čas.

Mám za to, že unifikace vzdělávání, kterou se snažíme prosazovat na evropské úrovni, je velmi důle-
žitá. Trendem je práce v zahraničí a my musíme naše kolegy vzdělávat tak, aby byli konkurenceschopní 
kdekoliv v Evropě. V rámci vzdělávacích aktivit UEMS například každoročně pořádáme evropské atestační 
zkoušky ve Frankfurtu nad Mohanem, kam se přihlašuje kolem 150 uchazečů, z ČR nevyjímaje. Evropská 
atestace z dermatovenerologie, ve formě náročného dvoudenního on-line vyplňování testů (úspěšnost 
je kolem 60–70 %), je považována za „proof of excellence“ pro různé účely. Neznamená to sice, že by 
úplně nahrazovala lokální atestační zkoušky, leckde ale ano, třeba ve Švýcarsku či v arabských zemích. 
U nás je, na základě stále nedobrého finančního ohodnocení v dermatologii, hrozba odchodu evropského 
certifikovaného kožního specialisty do zahraničí bohužel nadále velmi vysoká. Podpora z oficiálních míst 
pro toto vyhodnocení znalostí specialistů na evropské úrovni je tedy zatím spíše vlažnější, což je určitě 
škoda. Unifikovat budeme proto zřejmě jinou cestou – budeme se snažit pomocí ETR deklarovat to, co 
by se v našem oboru mělo v Evropě dělat a k tomu se budeme postupně blížit. Budeme i nadále usilovat  
o to, aby se paralelně s tím podařilo spravedlivěji přenastavit úhradový systém, který by měl reflektovat 
ony nesmírně dynamické změny, kterými náš obor v posledních dvou dekádách prošel. 

„Tak já zase půjdu,“ shrnul můj monolog pan Štístko, když jsem ho odpojoval od infuzního setu s vy-
kapaným Opdivem. „Držím palce, ať vám ta léčba stále tak dobře drží ty vaše metastázy v šachu,“ popřál 
jsem mu na cestu. „A užijte si příjemnou dovolenou.“ To ostatně přeji za celý výbor ČDS i vám.

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA
Předseda ČDS ČLS JEP, z.s.
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LÉČBA PSORIÁZY,
VLIV PATOFYZIOLOGICKÝCH MECHANIZMŮ
Duchková, H.   kožní sanatorium s.r.o., Ústí nad labem

SOUHRN: Příčina vzniku psoriázy není dosud zcela známá. Většina autorů se shoduje na autoimu-
nitním, imunopatologickém, zánětlivém, geneticky podmíněném onemocnění s variabilní penetrací. 
Léčbu psoriázy lze rozdělit na místní, celkovou, kombinovanou, biologickou. Při menším rozsahu one-
mocnění je místní léčba dostatečná. Systémová klasická léčba je vhodná při rozsáhlejším postižení 
kůže a nedostatečné odpovědi na místní léčbu. Déletrvající celková systémová léčba mívá vedlejší 
účinky. Střídání léků vedlejší účinky léků minimalizuje („rotační léčba“).(2) Biologická léčba selektivně 
zasahuje do patogeneze psoriázy. Fototerapie je účinnou doplňující léčbou. 

KLÍČOVÁ SLOVA: místní léčba – celková léčba – biologická léčba – patofyziologie

SummAry: The cause of psoriasis is not yet fully understood. Most authors agree on autoimmune, im-
munopathologic, inflammatory, genetically-mediated, variable penetration disease. Treatment of psoriasis 
can be divided into local, overall, combined, biological. With lesser disease, local treatment is sufficient. 
Systemic classical treatment is appropriate for more extensive skin involvement and inadequate response 
to local treatment. Prolonged overall systemic treatment has side effects. Alternating medications mi-
nimizes the effects of drugs ("rotational treatment").(2) Biological therapy has a selective impact on the 
pathogenesis of psoriasis.

Key wOrdS: local treatment – overall treatment – biological treatment – pathophysiology

Klinický obraz méně častých 
psoriatických projevů
Psoriasis capilitii (obr.1), psoriasis pustulosa (obr. 
2), psoriasis arthropatica (obr. 3) psoriatická dakti-
litida (obr. 4), psoriasis inversa (obr. 5), psoriatická 
sakroiliitida (obr. 6).

Komorbidita u psoriázy 
– současný výskyt více nemocí
Nejčastější je psoriatická artritida (6–40 %), depre-
se, metabolické syndromy – obezita, dyslipidemie, 
arteriální hypertenze, diabetes, kardiovaskulární 
komplikace (vedoucí ke zvýšení mortality), schizo-
frenie (Huang).(1, 2, 3, 4, 5, 6)

místní léčba
 Kyselina salicylová

je v 1–10% koncentraci účinným keratolytikem. 
Používá se nejen jako prostředek na odstraňování 
šupin, ale také ke zvýšení penetrace léků. K systé-
mové resorpci může  dojít při aplikaci 20% i vyšší 
koncentrace kyseliny salicylové (mezi příznaky 
předávkování kyseliny salicylové patří – tinitus, 
nauzea, zvracení, delirium, metabolická acidóza, 
hypoglykemický až komatózní stav). Aplikace ky-
seliny salicylové na dětskou kůži není vhodné.

 Urea
Urea má slabé účinky keratolytické. V rohové vrstvě 
váže vodu z vnitřního prostředí a také z atmosféry. 

Referátový výběr
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Urea nejen zvyšuje hydrataci kůže, ale umožňuje  
a urychluje absorpci místních léků.

Dehtové preparáty
Dehet (pix) je produkt suché destilace kamenného 
uhlí. Destilát z kamenouhelného dehtu má účinky 
protizánětlivé a antiproliferativní. Pix lithantracis 
2,5– 5% ve vazelině nebo v pastě se používá na 
ložiskové projevy psoriázy. Aplikuje se většinou 5 
dní a nocí. Pix není rozpustný ve vodě, stírá se ole-
jem. U malých dětí se doporučuje koncentrace 1%, 
nebo ještě nižší. Po aplikaci pixu (benzpyrénu) se 
nepotvrdil zvýšený výskyt kožních nádorů.

Cignolin (syn. antralin, ditranol) je derivát dehtu  
s antimitotickým účinkem. Způsobuje útlum epi-
dermální proliferace, snižuje počet T- lymfocytů, 
váže se na nukleové kyseliny, tlumí jejich syntézu. 

Útlum syntézy DNA je možno zvýšit ozařováním 
UVB. Cignolin se používá v koncentracích 0,05%–
4%. Ambulantní léčba se aplikuje metodou krátké-
ho kontaktu (minutová terapie). Začíná se po dobu 
1–2 minut, potom se čas zvyšuje. Účinky se mo-
hou regulovat postupným zvyšováním koncentra-
ce. Cignolin se doporučuje inkorporovat do zinkové 
pasty, aplikace je jednoduší, chrání se okolí. Jedná 
se o extrémně nestabilní látku, stabilizaci zaručuje 
přidání kyseliny salicylové. Výsledný dobrý efekt 
léčby je doprovázený kosmeticky nepříjemnou 
hyperpigmentací zdravé kůže v okolí zhojených 
projevů.

Kalcipotriol
Kalcipotriol je derivát vitaminu D3. Brzdí proliferaci 
buněk a podporuje jejich diferenciaci. Velmi účin-
ná je fixní kombinace kalcipotriolu a betametazonu  
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v pěně. Doporučuje se aplikace jeden měsíc (pou-
ze u dospělých). Před aplikací pěny je vhodné od-
stranit šupiny. Po ukončení léčby možno aplikovat  
pěnu bez přídavku účinných látek (Cutaneous foam 
vehicle only). Lék není vhodný u erytrodermické  
a pustulózní psoriázy. Doporučují se pravidelné 
kontroly sérového kalcia.

Emoliencia
Zvyšují obsah vody v rohové vrstvě, mají mírný 
deskvamační a antipruriginózní účinek. Do emo-
liencií je možno inkorporovat účinné látky – hu-
mektanty, ureu, glycerin, propylenglykol. Aplikace 
samotných emoliencií zlepší psoriázu asi ve 4 %.

Fototerapie
Jedná se o efektivní a často užívanou léčbu pso-
riázy. Používá se úzkospektrální světlo s UV emisí 
vlnové délky 311nm. Účinek UVB 311 nm nastu-
puje relativně rychle. Fototerapie se opakuje 2–3x 
týdně nejméně 20x i vícekrát. K zabránění iritace se 
doporučuje pomalá eskalace z iniciální dávky nebo 
méně častá aplikace. Fototerapii je možno kombi-
novat s dehtovými preparáty, kalcipotriolem, korti-
koisteroidy. V současné době se oceňuje význam 
imunosupresivních účinků UVB záření.

308 excimer systém – fokusová fototerapie
Fokusová fototerapie chronické psoriázy mo-
nochromatickým excimerovým světlem má své 
uplatnění v léčbě ojedinělých psoriatických ložisek 

(koncovka maximální velikost 5 x 5 cm a menší). 
Výkonný systém s 16cm² spotem se přesně za-
měřuje na psoriatické ložisko, zdravou kůži neza-
sahuje. Ošetření s 308 excimerovým systémem je 
intenzivní a efektivní. Používáme přístroj Exciplex.(2) 

Kortikosteroidy 
Kortikosteroidy u psoriázy nepatří mezi léky prv-
ní volby. Dlouhodobá kontinuální  aplikace není 
vhodná. Kortikosteroidy  se deponují v rohové 
vrstvě, odkud se pomalu uvolňují, mají déletrvající 
efekt. Na frekvenci aplikace kortikosteroidů nejsou 
jednoznačné názory. Většinou je dostatečná aplika-
ce lokálních kortikosteroidů jedenkrát denně.

Vehikulum a kortikosteroidy
Při použití kortikosteroidů je třeba respektovat ne-
jen třídu účinnosti, ale také typ vehikula. Kortiko-
steroidy v krému nebo lotiu – „více vody než oleje“ 
– působí rychleji, ale kratší dobu než v masti, zvy-
šují hydrataci kůže. V masťovém základu – „více 
oleje než vody“ – je působení pomalejší, déletrva-
jící. V praxi se masťové základy používají častěji. 

Třída účinnosti
Iniciální léčba by měla být zahájena silnějšími 
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preparáty. Při použití Evropské klasifikace (Nied-
ner/Shopf,1993) je vhodný čtvrtý typ s nejvyšší 
účinností (clobetasol propilas). Postupně se pře-
chází na preparáty slabší. 

Alternativní metody
Alternativní forma léčby – znamená střídavě ráno 
a večer aplikaci kortikosteroidů s indiferentními 
preparáty (vehikuly). Střídání ráno – večer. Další 
možnost – kortikosteroidy 3 dny v týdnu, další dny 
vehikula. Intervalová terapie – znamená jeden tý-
den kortikosteroidy, další týden indiferentní prepa-
ráty. Existují i jiné alternativy.(8)

Lokalizace
Na kůži skrota a obličeje je nutno použít slabší kor-
tikosteroidy (silnější preparáty mohou provokovat 
akné, periorální dermatitidu nebo jiné dermatózy).

Imunomodulancia
Modifikují přirozenou obranu organizmu při záně-
tech, autoimunitních chorobách a také u psoriázy. 
Mají podobné účinky jako kortikosteroidy – méně 
vedlejších reakcí než kortikosteroidy (pimecroli-
mus, tacrolimus).(7, 9, 10, 11, 12, 13)

Celková léčba
Kortikosteroidy per os, nebo injekčně (i.m.)

Jsou velmi účinné, po vysazení však dochází až  
v 80 % k recidivě. V případech rozsáhlé exantema-
tické formy psoriázy je možná krátkodobá aplikace 
perorálních kortikosteroidů („pulzní léčba“). Pred-
nison tbl. 60 mg denně 3 dny. Dlouhodobá aplikace 
menších dávek kortikosteroidů se nedoporučuje 
(možnost zpětně vazby a utlumení vlastní tvorby 
hormonů).

Cytostatika
Aplikují se u velkoplošných forem psoriázy, ge-
neralizované pustulózní psoriázy a u  psoriasis 
arthropatica. Působí pouze morbistaticky, po vysa-
zení vznikají recidivy.

Metotrexát (MTX) 
Patří do skupiny cytostatik – antimetabolitů. Jed-
ná se o analog kyseliny listové. Kyselina listová  
a její metabolity jsou důležitým faktorem pro synté-
zu DNA. Metotrexát inhibuje enzym, který kyselinu 

listovou metabolizuje a brání tak syntéze staveb-
ních kamenů DNA. Mechanizmus antipsoriatického 
účinku je stále nejasný. Kromě útlumu syntézy DNA 
působí imunosupresivně, protizánětlivě a antiepi-
dermopoeticky. Mezi kontraindikace patří psoriá-
za dětí, onemocnění ledvin, jater a gravidita. MTX 
může iniciovat cirhozu jater. Vitaminové přípravky 
obsahující kyselinu listovou a její deriváty mohou 
snížit účinnost metotrexátu. Z experimentu vyplý-
vá, že lokální aplikace MTX v místě psoriatického 
ložiska nemělo léčebný účinek.

Cyklosporin A 
Je látka s výraznými imunosupresivními účinky. 
Vhodná aplikace je při léčbě těžkých forem psoriá-
zy pokud selhaly jiné možnosti konvenční terapie. 
Indikovaný je u pustulózních forem psoriázy. Při 
dlouhodobé aplikaci se vyskytují závažně vedlejší 
účinky (hypertenze, změny minerálního metaboli-
smu). Mezi absolutní kontraindikace patří porucha 
ledvinových funkcí, nekontrolovatelná hypertenze, 
nádorové onemocnění, infekční choroby. Kontrain-
dikace je také současná fototerapie. Cílem léčby je 
dosažení úplného vymizení příznaků psoriázy. Po 
6měsíční léčbě bez recidiv lze léčbu vysadit. Nej-
delší doba aplikace je 12 měsíců. Při delší aplikaci 
se dostavují vedlejší účinky (vlastní pozorování).(14)

Acitretin
Retinoidy jsou deriváty vitaminu A. Syntetické re-
tinoly mají účinky protizánětlivé, antiproliferativní. 
Retinoidy normalizují proliferaci a keratinizaci epi-
dermálních buněk. Aromatický analog vitaminu A 
je etretinát (Neotigason). Mezi indikace patří pso-
riatická erytrodermie, pustulózní formy psoriázy, 
především erytrodermatózní, palmoplantární ke-
ratodermie, palmoplantární pustulóza. Účinek acit-
retinu nastupuje pomalu, viditelné zlepšení se obje-
vuje většinou až po dvou měsících. Hlavní výhodou 
retinoidů je možnost dlouhodobější terapie. Mezi 
vedlejší účinky patří změny na kostech, suchost 
sliznic, poruchy adaptace na tmu, zvýšená citlivost 
na světlo, bolesti hlavy. Mezi méně časté vedlejší 
účinky patří zvýšení nitrolebečního tlaku (pseu-
dotumor celebri). Před zahájením léčby, dále za  
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. 1 biologickou léčbu lze rozdělit na blokátory t- buněk (tnF αlfa) a na inhibitory cytosinů  
(interleukinů). u pacientů s psoriázou, psoriatickou artritidou je prokázán tnF alfa  
v nadprodukci v kůži, kloubech i v séru.(2, 19, 20, 21, 22, 23, 24)

4 týdny, potom každé 3 měsíce je nutno kontrolovat 
jaterní testy, transaminázy, triglyceridy,cholesterol. 
Kontrola skeletového systému se provádí v del-
ším odstupu. Možné jsou kombinace s fototerapií  
i s kortikosteroidy a dalšími místními léky.(15)

Fumaderm
Fumarová kyselina – komerčně známá jako Fu-
maderm, redukuje proliferaci epidermálních kera-
tinocytů, způsobuje apoptózu v kůži infiltrujících 
lymfocytů, cíleně v místech psoriatických projevů. 
Mezi vedlejší účinky patří žaludeční potíže, sníže-
ná funkce ledvin, proteinurie, lymfopenie. Lék není 
doporučen pro mutagenní a teratogenní účinky  
u žen ve třetím trimestru těhotenství. U mužů nebyl 
prokázán vliv na kvalitu a kvantitu spermií.(16, 17, 18)

Biologická léčba
Aktivované lymfocyty a jejich produkty mají ústřed-
ní postavení při spuštění a přetrvávání psoriázy. 
Biologické léky představují relativně nový způsob 
léčby těžkých forem psoriázy a psoriatické artritidy. 
Významnou vlastností, kterou se biologické léky liší 
od léků klasických, je to, že léčba se vždy zaměřuje 
jen na malou část imunitního systému, pouze na 
jedinou molekulu, která funkci imunitního systému 
významně ovlivňuje. Toto přesnější zacílení zname-
ná kromě lepší účinnosti také výrazně menší nežá-
doucí účinky, které u klasických imunosupresivních 
léků často představují problém.

Klíčovou molekulou při vzniku a udržování psoriázy 
je TNF alfa (tumor necrosis faktor alfa) a interle-
ukiny (produkty lymfocytů, fibroblastů, mastocytů  
a dalších buněk). Cílem biologické léčby je bloko-
vání funkce TNF alfa a interleukinů.

Biologická léčba – gravidita, fertilita
Některé biologické léky mohou mít vliv na matku, 
na plod a novorozence. Léky jsou relativně nové  
a údaje o jejich bezpečnosti jsou omezené.(25)

Patofyziologie
Psoriáza je geneticky podmíněné onemocnění,  
s typickou hyperproliferací epidermis, s poruchou 
diferenciace keratinocytů a zvýšenou angiogenezí. 
Rozlišujeme psoriázu časného typu, která vzniká  
v mladším věku, ve 20 letech, i dříve. Familiární 
výskyt je asi u poloviny osob. Sklon ke generalizaci 
je častý, podobně tak pozitivita HLA Cw6. Psoriáza 
pozdního typu se vyskytuje u starších nemocných 
(po 40 letech). Zřídka bývá familiární výskyt, pso-
riáza má spíše mírný průběh. HLA bývá negativní. 

mutace
Stačí mutace jediného genu – CARD14, aby do-
šlo k rozvinutí psoriázy. Tento gen se objevuje  
u 80 % pacientů s ložiskovou lupénkou a také při 
onemocnění psoriázou kloubů. Genetická mutace 
zvyšuje aktivitu keratinocytů k tvorbě specializova-
ných signálních molekul. Signální molekuly k sobě 
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atrahují imunitní buňky, dochází k imunitní reakci 
doprovázené chronickým zánětem. U pustulózní 
psoriázy byla prokázána mutace IL-36RN genu.  
IL-36RN defekt byl poprvé identifikovaný u 9 rodin 
z Tunisu s autozomálně recesivní transmisí a pro-
jevy pustulózní psoriázy.

Provokační faktory
S oprávněným předpokladem, že psoriáza je one-
mocnění s různorodou dispozicí, je nutno počítat 
s možností, že přechod klinické latentní psoriázy 
do rozvinutých forem onemocnění mohou způsobit 
endogenní nebo exogenní stimuly – faktory. 

Endogenní faktory
Infekční choroby, léky – betablokátory (léčba 
arteriální hypertenze), lithium (léčba depresí), 
antimalarika (prevence malárie), inhibitory ACE 
(inhibitorů angiotensin- konvertázy) – léčba hy-
pertenze. K endogenním faktorům patří náhlé 
vysazení léků, neobvyklé diety, alkohol, stres, 
gravidita, porod.

Exogenní faktory
Fyzikální – trauma, tlak, změna klimatu, akupunktu-
ra, operační jizvy. Hypoteticky lze patogenezi pso-
riázy stručně vyjádřit následovně: genetická deter-
minace s následnou epidermální hyperproliferací 
s poruchou rohovatění, zapojení imunologických 
projevů, provokace endogenními nebo exogenními 
faktory, manifestace choroby vyvolaná  patologic-
kými mechanizmy.

Lokalizace psoriázy ve specifických 
oblastech
Psoriáza na dlaních, předloktí a na tváři se čas-
to projevuje jako izomorfní výsledek souvislosti  
s existencí kontaktního alergického ekzému. Hy-
perhidróza vyvolá psoriázu v místech kožních du-
plicit, vlhké zapářky (tříselná, axilární umbilikální 
oblast). Nové poznatky o patofyziologii psoriázy 
vedou nejen k objasnění příčin psoriázy, ale také 
mechanizmu působení nových terapeutických 
strategií včetně biologické léčby.(8, 25, 26, 27, 28)

V článku je uveden přehled současných možností léčby psoriázy – klasické možnosti 
místní i celkové léčby. Z klasických místních léků se doporučují dehtové preparáty  
v zinkové pastě. Vhodná kombinace kalcipotriolu s kortikosteroidy. Samotná dlouho-
dobá aplikace lokálních kortikosteroidů se nedopopručuje. Vhodná je aplikace přeru-
šovaná, intervalová – pauzy mezi jejich aplikacemi trvají jeden nebo více dní. Masťové 
základy patří do kombinací (ráno kortikosteroidy, večer mastě nebo i jinak ). Kyselina 
salicylová nejen odstraňuje šupiny, ale akceleruje účinky kortikosteroidů. Kortikoste-
roidy celkově aplikované mají krátkodobý efekt, ostatní systémové léky mají řadu ved-
lejších účinků. Pozornost je zaměřena na biologickou léčbu, která představuje t. č. nej-
modernější a také relativně nejbezpečnější metodu léčby. Biologická léčba se přesně 
zaměřuje pouze na jednu molekulu imunitního systému, která psoriázu významně 
ovlivňuje. Cílené zaměření zvyšuje účinnost léků a výrazně snižuje vedlejší účinky. 
Psoriáza je geneticky podmíněné onemocněníní s možností familiárního výskytu pře-
devším u mladších jedinců  
s psoriázou. Mezi provokač-
ní faktory patří faktory endo-
genní (léky, stres, alkohol) 
a faktory exogenní (trauma, 
tlak, změna klimatu). 

prim. mudr. Hana duchková, drsc.
Kožní sanatorium s.r.o.
Velká Hradební 47, 400 01 Ústí nad Labem
duchkova@koznisanatorium.cz
602 180 544
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CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ KOŽNÍHO MALIGNÍHO MELANOMU

CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ
KOŽNÍHO MALIGNÍHO MELANOMU
Fait, V.   klinika operační onkologie lF mu brno, masarykův onkologický ústav

SOUHRN: Léčba maligního melanomu se v posledním desetiletí výrazně změnila. Biologická léčba 
dokáže nabídnou velmi dobrou kontrolu onemocnění a kompletní odpovědi již nejsou výjimkou. Nic-
méně chirurgie zůstává metodou první volby a především u časných melanomů může vést ke komplet-
nímu vyléčení. Již téměř samozřejmou součástí stagingu časného melanomu je sentinelová biopsie.  
U lokoregionálně pokročilých nádorů zůstává stále zásadní role lymfadenektomií. Jisté pochybnosti se 
mohou vyskytnout u izolované hypertermické perfuze. Již menší roli má chirurgie v terapii vzdálených 
metastáz, ovšem u solitárních metastáz může vést i k vyléčení. 

KLÍČOVÁ SLOVA: Melanom – chirurgie – sentinelová biopsie – lymfadenektomie –  izolovaná 
hypertermická perfuze

SummAry: The treatment of melanoma has changed substantially in the last decade. Biologic therapy 
offers very good disease control and even complete responses are quite common. Nevertheless surgery 
is still the treatment of first choice and mostly in early melanomas can lead to complete cure. The surgery 
has major role in diagnostics, removal of the primary tumor. Nearly certain part of staging in early mela-
nomas is the sentinel node biopsy. In locoregionally advanced melanomas still remains the crucial role 
of lymphadenectomies. Some doubts can appear concerning isolated hyperthermic perfusions. Lesser 
role has surgery in treatment of distant metastases, but in solitary metastases can have curative potential. 

Key wOrdS: Melanoma – surgery – sentinel node biopsy – lymphadenectomy – isolated limb 
perfusion

ÚVOd
Maligní melanom je nádor vycházející z melanocytů 
a tedy v absolutní většině případů se jedná o nádor 
vycházející z kůže. Relativně vzácný okulární mela-
nom lze považovat za jiné onemocnění a vymyká se 
tomuto sdělení. Ještě vzácnější primární melanomy 
jiných lokalizací, především slizničních, jsou potom 
řešeny podobně jako běžněji se vyskytující nádory 
stejných topik, například melanom rekta je chirur-
gicky řešen obdobně jako karcinom rekta.

Melanom je značně radio a chemorezistentní, sku-
tečně hmatatelné úspěchy systémové (biololgické) 

terapie jsou novinkou posledních let, takže hlavní 
tíha terapie melanomu prozatím stále spočívá na 
chirurgii. Chirurgická léčba melanom provází od 
jeho prvních popisů Johnem Hunterem v roce 
1787 a pozdějších například Laennecem a Dupu-
ytrenem.(1) Samotné chirurgické řešení je podobné 
jiným nádorům s tendencí k lymfatickému me-
tastazování. Jistou zvláštností kožního melanomu 
je pak u jiných nádorů málo častá tendence k za-
kládání satelitních a intranzitních metastáz. Epide-
miologicky pak vidíme v současnosti jak výrazný 
nárůst počtu melanomů, který značným způsobem 
souvisí se zvýšenou expozicí UV záření, tak ale na 
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druhé straně i relativní pokles primárně pokročilých 
melanomů, související jak s osvětou a zdravotním 
dohledem, tak ale pravděpodobně i s jinými fak-
tory.

Jak tendence k tvorbě satelitů, tak dříve časté velmi 
pokročilé nálezy vedly k doporučením – z dnešního 
hlediska téměř absurdního – rozsahu resekčních 
výkonů, a pozůstatky těchto doporučení v menší 
míře stále přetrvávají.(1, 2)

diagnostika
Diagnostika melanomu je především klinická  
a dermoskopická, nicméně kromě případů, kdy je 
klinická, případně dermoskopická diagnóza jedno-
značná, existuje řada případů, kdy je klinický nález 

hraniční nebo nejistý, v některých případech pak 
může klinická diagnostika selhat zcela. V těchto 
případech je plně indikováno histologické ověření. 
Ve většině případů je nejvhodnější kompletní od-
stranění suspektní kožní morfy s malým lemem, 
obvykle se doporučuje 1–2 mm. Důvodem je, aby 
bylo možno ložisko odstranit v lokální anestézii  
s lineární suturou. Pokud toto není možné pro veli-
kost nebo lokalizaci, je vhodné odebrat prostou bi-
opsii, obvykle incizní. Ústně tradovaná doporučení 
o nevhodnosti lokální anestézie a biopsií nejsou 
podložená.

Specifickým problémem pro diagnostiku mohou 
někdy být iniciální případy subunguánního akro-
lentiginosního melanomu, zde opět při nejasnosti 
je nutné bioptické ověření, vyžadující ovšem nepří-
jemnou fenestraci nehtu. Samostatnou kapitolou 
jsou metastázy neznámého prima, nejčastěji se 
jedná o metastázy lymfatické. Diagnostika je mož-
ná pouze z histologie, ať již z jehlové biopsie nebo 
po extirpaci. Dodatečně se mnohdy podaří zjistit 
primum, často regredovaný melanom, někdy i dří-
ve odstraněný a nepoznaný melanom, část případů 
však zůstává bez nálezu prima.(2)

Staging
Staging melanomu, je podobně jako u většiny 
dalších solidních nádorů, definován TNM klasifika-
cí, která má u melanomu několik zvláštností. Na 

ta
b

. 1 okraje mohou být modifikovány dle anatomických a funkčních potřeb, doporučené okraje jsou 
definovány na neporušené kůži. při měření patologem, dochází k výraznému smrštění okrajů.
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melanom s naznačeným rozsahem excize
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prvním místě je to možnost stanovení T kategorie 
jedině na podkladě histologie, tedy pouze pT. Zku-
šený dermoskopista je sice schopen v některých 
případech T klasifikaci odhadnout, ale nikoliv de-
finitivně stanovit. T klasifikace je tedy stanovena 
vždy až po odstranění prima. Zajímavostí je zařa-
zení satelitních a intrazitních metastáz do N klasi-
fikace. Toto je sice zcela logické, ale je nutno si 
uvědomit, že díky němu je i drobný satelit v blíz-
kosti primárního nádoru důvodem k zařazení do 
III. stádia. Stav uzlin lze posuzovat klinicky, což je  
v současné době považováno již za pouze orien-
tační vyšetření, velmi přesné vyšetření je pomocí 
USG. V současnosti nejpřesnější metodou je pak 
sentinelová biopsie. K vyloučení vzdálených me-
tastáz (nebo přesněji ke stanovení klasifikace M0) 
se využívá kombinace vyšetření zahrnujících nej-
pravděpodobnější lokality metastazování, tedy nej-
častěji rtg plic a USG jater. V rámci studií pak bývá 
vyžadováno mnohem extenzivnější přešetření včet-
ně CT mozku. Vyšetření, které je ve stagingu me-
lanomu zcela suverénní je PET, případně PET/CT,  
které je ale nutno indikovat uvážlivě jak pro nároč-
nost, tak cenu vyšetření.

Chirurgické řešení primárního melanomu
Řešení primárního melanomu kůže znamená jeho 
kompletní odstranění s dostatečným lemem zdravé 
tkáně, tedy kůže, v okolí a následné řešení vznik-
lého defektu. První otázkou je, co znamená dosta-
tečný lem. Historicky byla doporučení pro excizi 
melanomu značně drastická, jedno z prvních do-
poručení bylo 2 palce (tedy asi 5 cm) v kůži a další 
1 palec navíc v podkoží s odstraněním svalové fas-
cie. V minulosti proběhla řada studií o rozsahu ex-
cize a jediným signifikantním výsledkem byla vždy 
nutnost histologicky kompletního odstranění.(1, 2)  

Současná doporučení je tedy nutno brát jako orien-
tační. Je nutno si uvědomit, že doporučení platí pro 
stav před excizí a že již po odstranění, ale také při 
fixaci dochází ke zmenšení okrajů a tedy, že okraj 
změřený patologem je vždy výrazně menší než 
skutečný lem excize. 

Konference 
dětské 
dermatologie
brno - 18. 10. 2019 
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Tabulka na straně 16 udává v současné době do-
poručené kožní okraje. Zdravý okraj do spodiny by 
měl být minimálně stejný jako tloušťky tumoru, ale 
nikdy (s výjimkou přímého prorůstání) by neměl 
přesahovat povrchní svalovou fascii, která je chá-
pána jako anatomická bariéra prorůstání. 

Doporučené okraje jsou chápány jako okraje ve 
vitální tkáni, tedy při hodnocení okrajů po fixaci je 
nutno počítat s výrazným smrštěním tkáně.

Specifickou situací je pak subunguánní akrolenti-
ginosní melanom, kdy je doporučována exartiku-
lace distálního článku prstu, nicméně u tenkých 

melanomů a melanomů in situ v této lokalizaci lze 
pouze snést nehtové lůžko a defekt krýt kožním 
štěpem.

Po odstranění kožní léze s lemem zdravé tkáně 
vždy vznikne kožní defekt, který je nutno uzavřít. 
V absolutní většině případů, při vhodně vedeném 
řezu, lze defekty uzavřít lineární suturou.

V případech, kdy toto možné není, lze využít prak-
ticky jakýkoli plastickochirurgický postup krytí de-
fektu. V praxi se nejčastěji jedná o lalokové plastiky 
z blízkého okolí, v některých oblastech je vhodné 
řešení dermoepidermálním štěpem, velmi proble-
matickou oblastí je pak ploska nohy a pata, kde 
mnohdy nelze defekt řešit jinak, než ponecháním  
k vygranulování se sekundárním zaštěpováním.

Sentinelová biopsie
Sentinelová biopsie je de facto diagnostická proce-
dura, která však ale může být někdy chápána i jako 
terapeutická. Zajímavostí je, že sentinelová biopsie 
v dnešním smyslu byla vyvinuta právě pro mela-
nom, a pro ostatní topiky, tedy především karcinom 
prsu, začala být používána až následně.(3) Primár-
ním cílem sentinelové biopsie bylo selektovat pa-
cienty s přítomným lymfatickým metastazováním, 
kteří by mohli mít užitek z lymfadenektomie.(4, 5)  
Principem sentinelové biopsie je to, že pokud do-
jde k lymfatickému metastazování, tak uvolněný 

o
b

r. 
2 akrolentiginosní subunguánní melanom  

se satelitem
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sentinelová uzlina se zbarvenou přívodnou 
lymfatickou cévou
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nádorový cluster cestuje přítomnými lymfatickými 
cestami do spádové lymfatické oblasti a zde do 
jedné (nebo několika) definovatelných uzlin.

Tedy, pokud je tato uzlina nebo uzliny odstraněna 
a důkladně vyšetřena a nejeví známky metastatic-
kého postižení, pak jsou s pravděpodobností blížící 
se jistotě nepostiženy ani další uzliny v této oblasti. 
V praxi to znamená klasifikaci pN0.

První popsanou metodou identifikace uzliny bylo 
barvení vitálním barvivem, s vypreparováním,  
a sledování zbarveného lymfatického kolektoru  
k barvící se uzlině. Tato metoda byla záhy dopl-
něna a z velké části nahrazena aplikací koloidu 

značeného izotopem technecia a vyhledáváním 
pomocí ruční gamma sondy. Tato metoda navíc 
v kombinaci s vyšetřením pod gamma kamerou 
umožňuje přesnější identifikaci regionální lymfatic-
ké oblasti. V současné době je přítomnost gamma 
sondy nezbytnou podmínkou pro tento výkon, ope-
rující chirurg však musí vždy ovládat obě metody 
a dle potřeby je kombinovat. Postupně se objevují 
i další metody pro identifikaci sentinelové uzliny,  
z nichž některé se mohou uplatnit (například me-
toda detekce pomocí magnetické sondy), jiné jsou 
spíše pouhou zajímavostí. Princip metody ale stále 
zůstává stejný.

K problematice sentinelových biopsií patří i způsob 
vyšetření patologem, který by mohl být námětem 
na samostatný článek. Principem je však sériové 
kompletní prokrájení celé uzliny se standardním 
barvením a imunohistochemií. Takto extenzivní 
vyšetření, současně se selektivním zaměřením na 
místo nejvyšší pravděpodobnosti výskytu způso-
buje, že sentinelová biopsie je pro detekci lymfa-
tických metastáz mnohem přesnější, než vyšetření 
resekátů po lymfadenektomii a je tedy zajímavá  
i pro mnohé jiné nádory. Přesnost detekce me-
tastáz v sentinelové uzlině pak může být dále zvý-
šena molekulárními metodami, například detekcí 
pomocí RT-PCR, od těchto metod však v současné 
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době většina pracovišť ustoupila, neboť kromě 
toho, že se jedná o velmi nákladné metody, přiná-
šejí výsledky, které se nedají klinicky využít.

Sentinelovou biopsii v současné době zvažujeme  
u melanomů s přítomnou nodularitou a nebo s re-
gresí, v případě histologicky verifikovaných mela-
nomů pak při tloušťce nad 0,8 mm, při přítomnosti 
ulcerace nebo jiných rizikových faktorů (mitotická 
aktivita) i pod 0,8 mm. Tedy pT1b. U melanomů nad  
1 mm by již měla být sentinelová biopsie indiková-
na prakticky vždy. Sentinelová biopsie ale může být 
někdy indikována i patologem u nejasných riziko-
vých lézí jako poslední možnost jak diagnostikovat 
atypický melanom.(6, 7) SNB by neměla být indiko-
vána u pacientů, pro které by výkon byl neúměrně 
rizikový a u pacientů, u nichž je nepravděpodobné, 
že by výsledek ovlivnil další postup. V současné 
době ale opět vyvstává problém, jak reagovat na 
výsledek sentinelové biopsie. Pokud je tato nega-
tivní, pak není již další chirurgické řešení nutné. 
Pozitivní nález však již dnes neznamená nutně indi-
kaci k lymfadenektomii. Proběhla řada pokusů, jak 
blíže hodnotit postižení sentinelové uzliny v kontex-
tu se samotným nádorem s ohledem na vhodnost 
lymfadenektomie. Dvě prospektivní randomizova-
né studie (MSLT-II a DeCOG) neprokázaly rozdíl  
v celkovém přežití pacientů s pozitivní sentinelovou 
uzlinou ve srovnání s dissekcí nebo bez dissekce. 

regionální lymfadenektomie
Terapeutickým opatřením při průkazu metastáz  
v spádové lymfatické oblasti je lymfadenektomie, 
nazývaná též disekce nebo exenterace. Průkaz 
metastáz může být klinický, v současném bodě 
nejčastěji sonografický, další indikací k výkonu je 
nález metastázy v sentinelové uzlině. Tato indikace 
je v současné době zpochybněna, momentálně je 
při průkazu metastázy v sentinelové uzlině doporu-
čeno zvážení disekce, spíše je doporučována v pří-
padech postižení více uzlin, vícečetném nebo ma-
sivním postižení, dále při etxranodálním postižení. 
Jednoznačné indikace v současnosti neexistují. 



Dle lokalizace se nejčastěji jedná o disekci axilly, 
ilioinguinální disekci, disekce krční, vzácně pak po-
pliteální.(16) Všechny výkony se běžně operují ote-
vřeně, v axillární a inguinální oblasti existují snahy 
o zavedení endoskopického přístupu. Tyto výkony, 
na rozdíl od dutinových endoskopií nepřinášejí žád-
né zásadní výhody, nicméně s rozvojem endosko-
pických metod a přibýváním chirurgů, pro které je 
endoskopické operování přirozenější než otevřené, 
jich asi bude přibývat. 

Disekce axilly
Axilla je nejčastější spádovou oblastí pro melano-
my a tedy i axillární disekce je relativně nejčastější 
z lymfadenektomií pro melanom. Výkon je velmi 
podobný axillární disekci pro karcinom prsu a tedy 
nebývá technicky problematický. Kožní řez může 

být veden různými způsoby, nám se nejlépe osvěd-
čuje obloukovitý řez při okraji ochlupení, následuje 
expozice okraje velkého pektorálního svalu, poté 
malého pektorálního svalu, oddělení obsahu axilly 
od hrudní stěny, tedy od m. serratus po m. sub-
scapularis, za vypreparování a zachování n. thora-
cicus longus. Intercostobrachiální nervy se běžně 
resekují,  při minimálním postižení se lze pokusit 
o zachování 1. intercostobrachiálního nervu, které 
ale nesmí být na úkor radikality. V kraniální oblasti 
po protětí axillární fascie je exponována v. axilla-
ris a postupně proťaty všechny kaudální odstupy  
s vyjímkou v. thoracodorsalis, která je zachována 
ve svazku s a. a n. thoracodorsales. 

Následuje snesení obsahu do spodiny, tvořené 
mediálně m. subscapularis laterálně m. latissimus 
dorsi, kompletně po okraj m. latissimus dorsi. Poté 
je preparát oddělen od kožního laloku. Součástí je 
i odstranění uzlin v III. etáži axilly, tedy po elevaci 
nebo v případě nutnosti protětí malého pectorální-
ho svalu. Nutnost odstraňování III. etáže je mini-
málně u malých postižení diskutabilní, zvyšuje totiž 
výrazně možnost lymfedému.(11) V případě masiv-
ního postižení je pak rozsah operace mnohdy mo-
difikován tak, aby byl nádor odstraněn kompletně. 
Dutina po lymfadenektomii je drénována, serózní 
sekrece trvá obvykle kolem týdne, v některých 
případech však může přetrvávat i několik týdnů. 
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Pozdními následky mohou být lymfedémy konče-
tiny, neuropatie, při nedostatečné rehabilitaci pak  
i omezení pohybu v ramenním kloubu.

Ilioinguinální disekce
Způsobem řešení metastáz v inguině a v oblasti 
zevních ilických uzlin je ilioinguinální disekce. Jed-
ná se o spojení odstraňování uzlin v oblasti v třísle 
a na stehně a současně v oblasti zevních ilických 
uzlin. Toto spojení považujeme za nutné, neboť tyto 
oblasti jsou velmi těsně propojeny a již při sentine-
lové biopsii nebývá výjimkou, že je přítomna jedna 
sentinelová uzlina v třísle a druhá v oblasti zevních 
ilických uzlin. Nutno ale přiznat, že mnohá praco-
viště nepovažují ilickou disekci za nezbytnou. Sa-
motný výkon je již mnohem méně standardizován 
než axillární  disekce, důvodem jsou i mnohdy vý-
razně jiné anatomické poměry u různých jedinců. 
Principem je v oblasti třísla odstranění tuku s uzli-
nami v celém rozsahu od Poupartu až po vstup fe-
morálních cév pod svalovou fascii. Součástí může 
být resekce v. saphena magna. V oblasti zevních 
lilických cév je nutné proniknutí do retroperitonea, 
ve většině případů střídavým řezem nad Poupar-
tem, v případě většího postižení je možno použít 
pararektální řez nebo ve specifických případech 
je možno kompletně protnout Poupartův vaz, ve 
výjimečných případech pak lze výkon kombinovat 
s transperitoneálním přístupem. Výkony jsou opět 

komplikovány velmi často protrahovanou serózní 
tvorbou, v dlouhodobém horizontu pak jsou zatíže-
ny velmi často vznikem lymfedémů, ještě později 
pak typicky posuny v sakroiliakálním kloubu ná-
sledkem změněného způsobu chůze. 

Krční disekce
Krční disekce se poněkud vymykají tomuto sdělení, 
jedná se o poměrně náročné výkony, s rizikem zce-
la specifických komplikací, souvisejících s anato-
mickými poměry. Technicky jsou tyto výkony, od-
povídající lymfadenektomiím, používaným řešením 
u nádorů hlavy a krku. Tyto výkony jsou v součas-
nosti zcela správně vyhrazeny ORL pracovištím, 
naše pracoviště má s nimi tedy zcela minimální  
a navíc pouze historické zkušenosti.

Řešení lokoregionálních relapsů
Jednou ze základních vlastností všech maligních 
nádorů je tendence k relapsům. U melanomu je 
tato tendence zcela zásadní, navíc, melanom je 
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schopen založit relaps i po mnoha letech, konkrét-
ně jsme zažili relaps po 25 letech po odstranění 
primárního nádoru.

Lokální recidivy
Lokální recidiva je růst nádoru v jizvě nebo v její 
bezprostřední blízkosti. Příčinou vzniku může být 
teoreticky nedostatečné odstranění nádoru, ať již 
nekompletní odstranění nádoru, nebo spíše exis-
tence subklinického satelitu mimo resekovanou 
oblast. Rozšiřování resekčních okrajů nad doporu-
čené hodnoty však riziko lokálních recidiv nesni-
žuje, tedy s určitým procentem lokálních recidiv je  
u melanomu bohužel nutno počítat. 

Řešit lokální relapsy lze nejčastěji reresekcí, méně 
často v případech, kdy reresekce již není možná, 
se lze pokusit o ovlivnění radioterapií.

Regionální uzlinové relapsy
Regionální uzlinový relaps je metastáza v lymfa-
tické uzlině, nebo případně i mimo ni v regionální 
lymfatické oblasti.  Může vzniknout i po předchozí 
negativní sentinelové biopsii, příčinou může být 
nesprávná identifikace uzliny, falešná negativita 
sentinelové biopsie se pohybuje kolem 5 %, další 
častou příčinou je nové metastazování do uzlinové 
oblasti z mezilehlých lymfatik nebo z lokální recidi-
vy. Další možností je relaps v oblasti po již proběhlé 
lymfadenektomii.

Řešení je pokud možno opět chirurgické, pokud již 
lymfadenektomie v této oblasti neproběhla, pak je 
nutné ji doplnit. V případě relapsu v místě již pro-
běhlé dissekce se lze pokusit o reoperaci, zde se 
jedná většinou již o výkony velmi individuální, jak 
dle rozsahu postižení, tak i dle skutečné radikality 
výkonu předchozího (bohužel poměrně často se 
setkáváme s těmito relapsy u pacientů, kteří měli 
lymfadenektomii na pracovištích s malou zkuše-
ností), při těchto výkonech je nutno počítat s mož-
ností mnohem větší devastace a následných obtíží. 
Zvláště po redissekcích je vždy vhodné zvažovat 
adjuvantní radioterapii.

Intranzitní metastázy
Intranzitní metastázy jsou metastázy rostoucí v lym-
fatických cestách mezi primem a regionálními lym-
fatickými uzlinami, obvykle jsou lokalizovány v pod-
koží nebo v kůži. Tento typ metastáz je pro melanom 
typický a u jiných nádorů se vyskytuje velmi vzácně. 

Řešení je obvykle opět chirurgické, při máločetném 
postižení je obvykle možné relativně jednoduché 
odstranění excizí. Při mnohočetném postižení je 
vždy ke zvážení použití radioterapie, ať již samo-
statně, nebo v kombinaci s chirurgickým výkonem.

Mnohočetný končetinový relaps
Zcela specifickým relapsem pro melanom je mno-
hočetný končetinový relaps. Jedná se vlastně  
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o mnohočetné intranzitní metastázy v oblasti 
končetiny, nejprve v oblasti mezi lokalizací prima  
a regionálními uzlinami, při pokročilejším stavu pak 
bývá postižena větší část končetiny, bez ohledu 
na původní lokalizaci nádoru. Kupodivu, i při po-
měrně velkém rozsahu nádorového postižení jsou 
tito pacienti velmi často velmi dlouho bez známek 
vzdálené disseminace. Pokud se tento stav vyskyt-
ne po dissekci nebo sentinelové biopsii, případně 
současně se zablokováním uzliny nádorovým 
postižením, pak se uvažuje o jakémsi „uvěznění“ 
lymfaticky se šířících nádorových buněk v tomto 
prostoru. Skutečně, u těchto pacientů jsou tyto 
stavy  poněkud častější, ale vyskytují se i u pacien-
tů bez jakéhokoliv zásahu nebo patologie v oblasti 
regionálních uzlin. V naprosté většině případů se 
jedná o postižení dolní končetiny.

Terapeuticky se v těchto případech neuplatňují 
amputační výkony, které nevedou k prodlouže-
ní života, velmi rychle po nich vzniká recidiva  
v pahýlu a amputace navíc vždy znamená výrazné 
zhoršení kvality života. Metodou volby u tohoto typu 
postižení je izolovaná hypertermická perfuze.(12)  
Přestože jde o techniku historicky již velmi sta-
rou, pro její technickou a hlavně organizační ná-
ročnost jde stále o spíše vyjímečný postup. Jde 
o regionální aplikaci chemoterapie v kombinaci  
s lokálním zvýšením tělesné teploty. Přístup je  
z větší části chirurgický, jedná se o napojení kon-
četiny na mimotělní oběh s izolací od systémové-
ho oběhu, s elevací teploty na 39–40 °C a apli-
kací chemoterapie (nejčastěji Melphalan) ve velmi 
vysoké dávce a ponecháním cytostatika v oběhu 
po dobu zhruba 1 hodiny.(13) Podání chemoterapie 
pouze do končetiny výrazně redukuje až eliminuje 
systémovou toxicitu, a velmi vysoká dávka v kom-
binaci s hypertermií a dlouhou expozicí zásadním 
způsobem zvyšuje účinnost. Procento objektivních 
odpovědí, které je u melanomu při systémovém 
podání nejúčinnějších cytostatik kolem 20 %, se 
zvyšuje až na 85 %.(15) Kompletních regresí je po-
chopitelně méně, pohybují se kolem 35 %. Ač je 

tato metoda považována za paliativní, existují pa-
cienti, u nichž je možno dosáhnout dlouhodobé 
kompletní remise. Tato metoda byla opakovaně 
zkoušena i v adjuvanci, ale v této indikaci nikdy 
neprokázala benefit při současně značném riziku. 
Naopak zajímavou možností je použití v neoad-
juvanci u lokálně pokročilých nádorů, které není 
možno radikálně odstranit bez amputace končetiny 
s cílem zmenšení nádoru a umožnění záchovného 
výkonu končetiny. Tuto metodu pak lze použít i u ji-
ných nádorů na končetinách, nejčastěji u sarkomů.

Metoda je ovšem značně komplikovaná a náročná 
pro pacienta, s množstvím závažných nežádou-
cích účinků i možností závažných komplikací. Je 
tedy nutno vždy velmi pečlivě zvažovat indikační 
kritéria. Nevhodného pacienta tento postup spíše 
poškodí.

Řešení vzdálených relapsů
Melanom je schopen zakládat vzdálené metastázy 
hematogenní cestou prakticky kdekoliv, predilekč-
ní místa jsou plíce, méně často játra, mozek, dále 
kůže a podkoží a extraregionální lymfatické uzli-
ny, výjimkou nejsou metastázy do GIT, poměrně 
specificky pak do oblasti horního GIT, nejčastěji 
do tenkého střeva a žaludku.(15) Melanom je však 
schopen zakládat metastázy i na tak neobvyklých 
místech, jako je například myokard.
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Mnohočetné metastázy jsou pochopitelně mimo 
možnosti chirurgického řešení, i když i zde je 
mnohdy možnost paliativních výkonů. Kurativ-
ně lze zasahovat u solitárních nebo máločetných 

postižení jednoho orgánu. Přednost mají resekční 
výkony a překvapivě, především pacienti se soli-
tární metachronní metastázou, mohou mít někdy 
velmi dlouhé přežití.

Chirurgické řešení je u melanomu v současné době hlavní terapeutickou modalitou, s roz-
vojem možností systémové terapie bude pravděpodobně ubývat potřeba regionálních  
výkonů, podobně, jak se dnes děje například u karcinomu prsu. Podobně jako u karci-
nomu prsu je však nutno počítat s tím, že vždy budou existovat případy vůči systémo-
vé terapii rezistentní a tedy 
opět určené především pro 
chirurgické řešení. Zásadní 
bude asi i do budoucna jeho 
úloha při diagnostice a řeše-
ní primárního nádoru.

doc. mudr. vuk fait, Csc.
Klinika operační onkologie LF MU Brno
Masarykův onkologický ústav
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno 
faitvuk@me.com
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způsobené virem oparu (herpes simplex). Pod-
stoupila opakovaně aplikaci botulotoxinu do gla-
bely a čela bez komplikací, 1x výplň kyselinou 

KAZUISTIKY Z PRAXE
Jarešová, l.   l dermamedest s.r.o., praha
prosová, m.   lymfoderma, praha (spoluautor kazuistiky 1)
zemanová, i. oddělení patologie, nemocnice na homolce (histologie – kazuistika 1)

Souhrn: Aplikace kyseliny hyaluronové (HA) patří v dnešní době mezi nejčastější a řadí se mezi 
bezpečné zákroky estetické medicíny. Hydratuje pokožku, podporuje přirozené hojivé procesy, regene-
ruje, je přirozeným antioxidantem, reguluje mazotok, vyrovnává nerovnosti kožního povrchu, vyplňuje 
vrásky. I když se jedná o látku bezpečnou, je nutné myslet i na nežádoucí účinky. Každý pacient je 
individuální a může reagovat různě.

Další, stále častěji používanou metodou pro zlepšení vzhledu, nejen obličeje, je aplikace polydioxa-
nonových (PDO) nití. Ve sdělení jsou popsány 2 případy komplikací u pacientek po podání kyseliny 
hyaluronové a po aplikací nití. Článek není věnován popisu látek a dělení materiálů.

Klíčová Slova: kyselina hyaluronová – granulom – komplikace – PDO – nitě – biokompatibilní – 
biodegradabilní – nežádoucí účinky

Summary: The application of hyaluronic acid (HA) is one of the most frequent treatment of aesthetic 
medicine nowadays and is considered as safe procedure. It hydrates the skin, promotes natural healing 
processes, regenerates, is a natural antioxidant, regulates sebum, compensates for uneven skin surface, 
fills wrinkles. Even if it is safe filler, it is necessary to think about adverse drug effects. Each patient is 
individual and can respond differently.

Another, increasingly used method to skin rejuvention, not only the face, is the application of polydioxano-
ne (PDO) threads. There are two cases of pacients complications after application of hyaluronic acid and 
after application of PDO threads. The article is not devoted to the description of substances and materials.

Key wordS: hyaluron acid – granuloma – complications – PDO – theards – biocompatibile – 
biodegradabile – adverse effects

každý člověk je individuální, komplikace se mohou 
vyskytnout. vždy je potřeba vybírat kvalitní materiál.

KAzuiStiKA Č. 1
Žena, 68 let, zdravá, prodělala běžná dětská one-
mocnění, žádné léky neužívala, občas infekce 
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hyaluronovou do nosoretních rýh 25 mg. Jednalo 
se o intradermální, vysokoelastický biogel, rostlin-
ného původu, bez živočišných bílkovin. Pacientka 
byla bez komplikací s velmi hezkým efektem. Byl 
aplikován přípravek v celkovém množství 1 ml. Po 
aplikaci kůže bez zarudnutí, bez otoku. Pacientka 
spokojena. Po 5 měsících vznik vícečetných loži-
sek v pravé nosoretní rýze, v levém ústním koutku 
i pod ním. Ložiska hmatná, pohyblivá proti okolí, 
některá purulentní, ale tuhá, kůže se zarudnutím. 
Projevy i mimo míst aplikace pod ústními koutky. 
Provedena TE dvou ložisek a byla nasazena celko-
vá léčba antibiotiky Augmentin 1 g po 12 hodinách 
14 dnů a kortikosteroidy Prednison v dávce 50 mg 
2 dny, dále se snižováním dávky o 0,5 mg ob 3 
dny dle efektu, který byl rychlý a současně byla 
provedena aplikace Hyázy. 

Výsledek histologického vyšetření
Popis: kožní excize z oblasti nosoretních rýh 
8x5x4 mm a 7x5x4 mm. Histologicky v obou ex-
cizích zachycena dutina lemovaná granulační tkání  
s epiteloidními rysy a menší příměsí obrovských, 
mnohojaderných buněk, okolo hustý smíšený zá-
nětlivý infiltrát s různě intenzivní příměsí pěnitých 
makrofágů. V jednom řezu zachycen drobný gra-
nulom z obrovských mnohojaderných buněk typu 
cizích těles okolo dutinky vyplněné amorfní světle 
eozinofilní hmotou pozitivní v alciánové modři.

Závěr: zánětlivá a granulomatózní reakce nejspíše 
na cizorodý materiál.

Při snížení dávky pod 20 mg Prednisonu denně se 
ložiska opět začala tvořit. Pro ochranu žaludeční 
sliznice byly nasazeny inhibitory protonové pumpy 
a pro udržení hladin draslíku KCL tablety. Kortikos-
teroidy užívala pacientka 5 měsíců s postupným 
vysazením. Ložiska již nebyla přítomna. Pravidel-
ně byly prováděny odběry krve jaterní testy, ion-
ty. Po 3 měsících došlo k recidivě projevů. Vznik 
purulentních, bolestivých nodulů, jedno ložisko až 
velikosti fazole na tváři vpravo (obr. 1). Pacientka  

v té době v lázních, kde byla ošetřena na chirurgii, 
byla provedena incize ložiska a vypuštění hnisu. 
Nasazena celková antibiotika, kultivační vyšetření 
hnisu neprokázalo přítomnost baktérie. Pacientka 
odeslána k imunologickému vyšetření, kde byla 
zjištěna pozitivita ANA protilátek 1:320, pozitivní 
IgG protilátky na HSV 1, HSV2, ostatní výsled-
ky byly negativní. Opět nasazeny kortikosteroidy 
Prednison 20 mg denně, intralezionální aplikace 
Diprophosu. Pacientka odeslána ke konzultaci na 
plastickou chirurgii pro zvážení odstranění projevů 
z bukální sliznice. Na chirurgii doporučeno pokra-
čovat v celkové a intralezionální aplikaci KS. Proje-
vy postupně mizely a objevovaly se po dobu 3 let.  
Poslední terapie KS v 04/2015, od té doby bez 
projevů, bez komplikací. Imunologické vyšetření  
v normě, bez přítomnosti ANA protilátek. Klientce 
již nebyla aplikována žádná výplň, pouze byla pro-
vedena opakovaně aplikace botulotoxinu do glabely  
a čela, plazmaterapie, microneedling.

Kyselina hyaluronová byla objevena v roce 1934 
chemiky Karlem Meyerem a Johnem Palmerem. 
Patentovaná byla v roce 1942 E. Balazsem. Název 
pochází z řeckého slova „hyalos“ (sklo) a z an-
glického „uronic acid“ (uronová kyselina). V roce 
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1986 byl zařazen název „hyaluronan“ do slovníku 
sacharidů. E. Balazs prokázal, že se molekula HA 
může vytvářet v soli nebo mít formu kyselou jako 
kyselina hyaluronová.(1) V posledních letech se 
zvyšuje množství preparátů, které obsahují tuto 
látku, mění se složení, vazba molekul. Molekulo-
vá hmotnost kyseliny závisí na metodě její izolace, 
kvalitě čištění a na zdroji. Ideální přípravek by měl 

být biokompatibilní, neboli snášenlivý v biologic-
kém prostředí, biodegradabilní, se schopností de-
gradace přirozeným způsobem v organismu. Látky 
jsou rozkládány účinkem enzymů a metabolizo-
vány v lidském těle. Musí splňovat mnoho testů, 
nesmí být cytotoxický, toxikologický, karcinogen-
ní, mutagenní a nesmí vyvolávat alergické reak-
ce. Mezi nežádoucí účinky patří např. bolestivost 
při aplikaci, pocit pnutí a nerovností, krvácení po 
aplikaci, mírný edém, vznik hematomu, prosvítání 
materiálu palpačně hmatné implantáty, recidivující 
edémy (vždy je třeba myslet na funkci kyseliny hy-
aluronové a její schopnost vázat vodu), projevy hy-
persenzitivity (část s odstupem – 1 měsíc), herpes 
simplex, infekce až purulentní abscesy, granulomy 
z cizích těles. Mezi systémové vedlejší účinky patří 
pruritus, exantém, bolesti kloubů, svalů, „flu like“ 
syndrom (do týdne po aplikaci), tyto nežádoucí 
účinky jsou velmi vzácné.

KAzuiStiKA Č. 2
Žena, 60 let, povoláním zdravotní sestra, zdráva,  
s ničím se neléčila. Rozhodla se podstoupit ošet-
ření lifting obličeje pomocí nití. Do naší ambu-
lance se dostavila pro komplikace po ošetření na 
jiné klinice. Klientka se rozhodla pro ošetření jako 

o
b

r. 
2 kazuistika č. 2: v obličeji klientky  

viditelné nerovnosti
o

b
r. 

3 kazuistika č. 2

o
b

r. 
4

kazuistika č. 2
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Estetická lékařská ošetření jsou v dnešní době vyhledávána velkým procentem lidí. 
Aplikaci kyseliny hyaluronové nabízí spoustu zařízení, někdy není bohužel aplikace 
prováděna ani lékařem. Na dnešním trhu je k dispozici mnoho výrobků nejen s kyse-
linou hyaluronovou, ale také různé typy vstřebatelných polydioxanonových vláken. Ni-
kdy nesmí být přesterilizovány nitě, které jsou vstřebatelné a určeny pouze k jednomu 
ošetření po rozbalení. Riziko jejich rozpadu a rozlomení je vysoké. Zlomky vláken mo-
hou být krevním řečištěm rozneseny i na jiná místa než je místo aplikace. Velmi důle-
žitá je zkušenost lékaře nejen při aplikaci, ale také při řešení nežádoucích reakcí. Vždy 
je potřeba se o pacienta postarat a zajistit důkladnou péči, popřípadě konzultovat 
případ s jinými odborníky. Nesmíme zapomínat na informovaný souhlas od pacienta, 
který musí být podepsán před zákrokem. Každý člověk je individuální, komplikace se 
mohou vyskytnout. Vždy je 
potřeba vybírat kvalitní mate-
riál nejen co se týká výplní, 
ty by měly být ověřené a spl-
ňovat všechny podmínky a 
certifikáty, ale také PDO nití. 

mudr. lucie jarešová
L DermaMedEst s.r.o.
Karlovo náměstí 313/8, 120 00 Praha 2
Lucie.jaresova@centrum.cz

Závěr

1. https://dk.upce.cz/bitstream/handle/10195/ 
69085/kajtmanovak__hyaluronovakyselina_
mb_2017.pdf?sequence=1&isallowed=y

2. https://drsiew.com/pdo-thread-lift-korea-non-sur-
gical/
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model pro školící se lékaře. Při ošetření byly pou-
žity přesterilizované nitě, které zbyly od jiného zá-
kroku. Jednalo se o polydioxanonová jednoduchá 
vstřebatelná vlákna. Po aplikaci došlo během týdne 
ke komplikacím, nitě byly rozlomeny a postupně se 
dostávaly na povrch. Pacientka se po 3 týdnech po 
aplikaci nití cítila dušná. RTG vyšetření bez známek 
patologie. Byla vyšetřena na plicní a kardiologické 
ambulanci, kde nebyla zjištěna příčina dušnosti. Na 
původní klinice byly prováděny drobné chirurgické 
řezy k uvolnění materiálu a jeho vytažení. Při kli-
nickém vyšetření u nás byly v obličeji klientky vi-
ditelné nerovnosti (obr. 2, 3, 4). Na palci levé dolní 
končetiny bylo zánětlivé bolestivé ložisko, viditelná 
granulační tkáň. Byla provedena probatorní excize 
z projevu. Z histologického vyšetření byla popsá-
na granulomatozní reakce kolem cizího materiálu, 
pravděpodobně se jedná o šicí materiál. Ložisko 

bylo odstraněno celé. Nerovnost v obličeji byla pří-
tomna i po 2 letech od aplikace. 

Vstřebatelná polydioxanonová vlákna po aplikaci 
mají liftingový, dlouhodobý a hydratační efekt. Ne-
mají antigenní ani pyrogenní vlastnosti, v procesu 
absorpce je přítomna mírná tkáňová reakce s tvor-
bou neokolageneze. Jejich použití umožňuje 3D 
modelování v různých vrstvách kůže. Technologie 
se neustále zlepšuje. Po aplikaci se vytváří kolage-
nová kostra, která vypíná kůži a zvyšuje její elastici-
tu. PDO vlákna se postupně vstřebávají, rozkládají 
se na vodu a oxid uhličitý. Mezi nežádoucí účinky 
patří např. hematom, bolestivost při a po aplikaci, 
otok, infekce, mírné záhyby po dobu 3–4 dnů, do-
časná viditelnost vpichu, tzv. závitů, při povrchové 
aplikaci průsvitnost, bolest při žvýkání a doteku cca 
3 dny, vznik granulomu, poškození nervu.(2)
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VĚDOMOSTNÍ TEST
Délka trvání akutní radiační dermatitidy 
se udává:
a) od začátku radioterapie a zhruba tři měsíce  

po skončení radioterapie
b) od začátku radioterapie do skončení 

radioterapie
c) od 10. dne radioterapie do tří měsíců  

po skončení radioterapie
d) od začátku radioterapie a ještě měsíc po jejím 

ukončení

Kalcipotriol:
a) je derivát vitaminu D
b) je účinný u erytrodermické a pustulózní psoriázy
c) může se kombinovat s kortikosteroidy
d) je nutno kontrolovat hodnoty sérového kalcia

Metotrexát:
a) patří do skupiny cytostatik a antimetabolitů
b) mechanizmus antipsoriatického účinku není 

stále zcela jasný
c) kontraindikací aplikace je psoriáza dětí, 

onemocnění ledvin, jater, gravidita
d) byl prokázán jeho léčebný antipsoriatický 

účinek na psoriatickém ložisku

Pozdní nežádoucí účinky po radioterapii 
mají nejčastěji charakter:
a) zánětu
b) fibrózy
c) acneiformních erupcí
d) nespecifický

Psoriáza je onemocnění:
a) zánětlivé
b) autoimunitní
c) geneticky podmíněné
d) imunopatologické

Pacient 25 let, po excizi morfy na trupu, 
patolog popsal: Melanom, Clark III,  
Breslow 0,9 mm, okraj 4 mm, pT1b.  
Jaký bude další postup?
a) reexcize
b) reexcize se SNB
c) reexcize a zvážení SNB po domluvě s pacientem
d) sledování 

Imunologická léčba v onkologii:
a) téměř se nepoužívá, proto nejsou její nežádoucí 

účinky známé
b) způsobuje mnoho forem poškození kůže
c) dermatitidy nejsou jejím častým nežádoucím 

účinkem
d) nevykazuje žádné nežádoucí účinky

Mezi lokální nežádoucí účinky při aplikaci 
výplňového materiálu s kyselinou 
hyaluronovou patří:
a) krvácení po aplikaci, mírný edém, prosvítání 

materiálu, granulomy 
b) palpačně hmatné implantáty, recidivující edémy, 

třes, projevy hypersenzitivity
c) zvracení, nauzea, recidivující erytém, hmatný 

materiál
d) horečka, zimnice, třesavka, hematom

Ideální přípravek s kyselinou hyaluronovou 
by měl být:
a) snášenlivý v biologickém prostředí, se 

schopností rozkladu na cukry, nesmí být 
cytotoxický 

b) rozkládán účinkem enzymů a metabolizován  
v lidském těle

c) cytotoxický, biodegradabilní, biokompatibilní
d) nesmí být karcinogenní, mutagenní a nesmí 

vyvolávat alergické reakce

Vstřebatelná polydioxanonová vlákna  
po aplikaci:
a) liftingový, dlouhodobý a hydratační efekt
b) nemají antigenní ani pyrogenní vlastnosti
c) v procesu absorpce je přítomna mírná tkáňová 

reakce s tvorbou granulomů
d) jejich použití umožňuje 2D modelování  

v různých vrstvách kůže
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2 KREDITY ČLK

CenA zA nejryChLejšÍ OdPOVěď

mudr. Šmejkalová dana  
české budějovice
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VědOMOSTNÍ TEST

Vyberte jednu nebo více správných odpově-
dí a zapište je do tabulky. tabulku zašlete 
do 15.9.2019 prostřednictvím elektronic-
kého formuláře umístěného na stránkách 

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

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

ceny do soutěže 2019 věnuje značka:
la roche-posay.
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správné odpovědi z čísla 2/2019
1 A,C 2 A,B 3 D 4 B 5 A
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VýherCi 
VědOmOStnÍhO teStu 

z čísla 2/2019:

mudr. buCHvald barbora 
praha 5

mudr. kÉpes ondrej 
rimavská sobota 

mudr. maCHáčková kateřina 
uherské hradiště 

Jméno

korespondenční adresa

telefon

e-mail

Testováno na citlivých 
očích a uživatelích 
kontaktních čoček 
pod oftalmologickou 
a dermatologickou 
kontrolou.

ANTHELIOS
SHAKA FLUID SPF 50+

Vysoká, odolná a neviditelná fotoprotekce obličeje. 
Pro citlivou až reaktivní pleť.
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a imunologická léčba patří k metodám systémovým. 
Z důvodu zvýšení léčebných efektů jsou v onkologii 
používány kombinace těchto metod, a to v různém 
časovém sledu či současně (např. konkomitantní 
chemoradioterapie). Kombinovaná léčba s sebou 
však přináší zhoršování toxicity, která se může pro-
jevit též jako kožní poškození. Nežádoucí účinky 
léčby je možné mírnit díky existující a rozvíjející se 
podpůrné léčbě. O nežádoucích účincích chirurgic-
ké léčby v tomto článku pojednáno nebude.

Obrovským problémem onkologie však zůstáva-
jí maligní rány, jejichž léčba je velmi obtížná a ve 
většině případů nevede k vyléčení. Poškození kůže 
v onkologii můžeme tedy rozdělit na ta, která jsou 
způsobena léčbou, tedy na nežádoucí účinky, a na 
maligní rány.

ONKOLOGICKÉ RÁNY
holečková, p.   Ústav radiační onkologie nemocnice na bulovce a 1. lF uk praha

Souhrn: Onkologická léčba je léčbou komplexní. Její protinádorová účinnost se zvyšuje díky po-
užívání moderních metod léčby, nicméně s tím se ruku v ruce zvyšují její nežádoucí účinky, které se 
mohou projevit též na kůži v podobě kožních poškození různého stupně. Nežádoucí účinky onkologické 
léčby je možné mírnit, léčit a někdy řešit již v profylaxi díky zlepšující se podpůrné terapii. Velkým 
problémem onkologie však zůstávají maligní rány, jejichž léčba je velmi obtížná až nemožná a je 
zaměřená většinou na průvodní symptomy.

Klíčová Slova: onkologická léčba – nežádoucí účinky – kožní nežádoucí účinky – podpůrná léčba – 
maligní rána

Summary: Anticancer treatment is a complex therapy. Its anticancer efficacy inreases thank to using of 
modern methods of tretment but adverse effects including dermatological also grow. We can find derma-
tological injury of different grades.  It is possible to treat, cure or prevent them with methods of supporive 
care. Malignant ulcerations (injuries) stays big problems in onkology becouse their treatment  is targeted 
to symptoms.

Key wordS: Anticancer treatment – adverse effect – dermatological adverse effect – supportive care 
– malignant ulceration (injury)

ÚVOd
Onkologická léčba je v dnešní době léčbou kom-
plexní, jejíž strategie se tvoří v multidisciplinárních 
týmech. Taktiku léčby pak stanovují jednotliví od-
borníci. Rozhodování o volbě léčebných postupů 
závisí na charakteristikách jak nádoru, mezi které 
řadíme lokalizaci nádoru, jeho rozsah (staging), 
histologický typ (typing) a stupeň vyzrálosti ná-
doru (grading), tak na charakteristikách pacienta, 
mezi které patří jeho fyzický stav, nutriční stav, 
biologický věk, komorbidity a také konkomitantní 
medikace.

Mezi lokální onkologické metody, které mají v on-
kologii solidních nádorů kurativní potenciál, patří 
metody chirurgické a radioterapie. Zatímco chemo-
terapie, hormonální léčba, cílená biologická léčba  
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inzerce

ONKOLOGICKÉ RÁNY

hodnocení toxicity onkologické léčby
Toxicita je limitujícím faktorem veškeré onkologic-
ké léčby; ovlivňuje nejen kvalitu života pacienta, 
toleranci léčby, ale často též compliance. Ovliv-
něna může být též odpověď na léčbu, kterou je 
pak nutné redukovat, přerušovat či odkládat. Tím 
může být ovlivněna prognóza onemocnění. Ve 
své podstatě neexistuje onkologická léčba, která 
by nežádoucí účinky nezpůsobovala. Mezi nej-
častější nežádoucí účinky patří slizniční toxicita  
a toxicita kožní. Slizniční toxicita se může proje-
vit jako orální mukozitida či jiné mukozitidy, které 
pak způsobují např. gastrointestinální nežádoucí 
účinky.

Toxicita léčby je sledována nejen v klinických 
studiích, ale též v běžné klinické praxi. K jejímu 
hodnocení jsou využívány různé škály. Například 
první škála akutní toxicity byla publikovaná Světo-
vou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 1981, 
v roce 1983 vznikla NCI CTC-AE, která obsahuje 
hodnocení akutní toxicity chemoterapie. Následo-
valy další škály jako Common Terminology Crite-
ria for Adverse Events (CTCAE) nebo Radiation 
Therapy Oncology Group / the European Orga-
nisation for Research and Treatment of Cancer 
(RTOG/EORTC), která je používána k hodnocení 
radiačního toxicity(1) či LENT-SOMA. Nejednot-
nost těchto škál je problémem jak v klinických 
studiích, tak ve srovnávání postupů a výsledků 
jednotlivých pracovišť.

Prevence kožní toxicity onkologické léčby
V současné době neexistuje žádný postup ani žád-
né léčivo, které by bylo možné aplikovat v profy-
laxi nežádoucích účinků onkologické léčby. Látky, 
chránící zdravé tkáně, radioprotektiva, nyní v běžné 
praxi používána nejsou. Ještě před několika lety 
byly vkládány naděje do amifostinu, ale jeho účinky 
potvrzeny nebyly a naopak i toto léčivo vykazovalo 
nežádoucí účinky. Další testovanou látkou, která 
měla zmírňovat radiační orální mukozitidu, byl pali-
fermin, ale ani on nenaplnil očekávání.

V profylaxi nežádoucích účinků byly testovány též 
antioxidanty. Výsledky těchto studií jsou však velmi 
nejednoznačné, některé sice ukazují efekt v manage-
mentu nežádoucích účinků, nicméně jiné závěry do-
kládají snížení účinku záření na nádorovou tkáň.(2, 3)  
Toxicitu ovlivňuje též fyzický stav pacienta, jeho 
nutriční stav, potažmo množství svalové hmoty, 
komorbidity a nejspíše i jeho genetická a imunolo-
gická výbava, což bývá označováno jako „individu-
ální tolerance“. V současné době neexistuje žádný 
objektivně měřitelný prediktor toxicity, byť pokusy 
nalézt jej provedeny byly – např. TGF-beta1.(4, 5)  
Toxicita léčby se zvyšuje při nedostatku svalové 
hmoty tzv. sarkopenii. Význam má v každém pří-
padě péče o nutrici onkologického pacienta s do-
statkem bílkovin, jejíž naprosto nedílnou součástí 
musí být pohybová aktivita. To vede k zachování či 
zvýšení množství svalové hmoty. 

Přestože dochází k neustálým pokrokům v onko-
logické systémové léčbě, (zlepšuje se technologie 

Účinné řešení  
problémů 
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ozařovačů a tím i přesnost zaměření, zlepšuje se 
podpůrná péče), neexistuje žádný „zlatý standard“ 
prevence a léčby poškození kůže. V různých zdra-
votnických zařízeních jsou používány nejen v pre-
venci, ale také v léčbě dermatitidy, rozdílné postupy, 
které bývají buď tradovány, nebo vznikají de novo 
podle zkušeností, znalostí a přesvědčení zdravotní-
ků v daném zařízení. Do péče o kůži musí být za-
pojen pacient a jeho blízcí. To vyžaduje důslednou 
edukaci všech zúčastněných. Nesmírně důležitá je 
jejich motivace, neboť pacient musí v době radiote-
rapie a po jejím skončení značně změnit styl svého 
života a věnovat čas a péči sám sobě. V tom mu 
mohou být velmi nápomocni jeho blízcí. 

Kožní toxicita radioterapie
Kožní toxicita radioterapie je jedním z nejčastějších 
nežádoucích účinků onkologické léčby. Pacienta 

může sužovat v průběhu léčby i po ní a zhoršo-
vat mu výrazně kvalitu života. Zároveň je však ra-
dioterapie metodou, která může vést k uzdravení 
pacienta,  proto radiační dermatitidě  bude v tomto 
článku věnováno více prostoru.

Radioterapie je léčba zářením. K léčbě nádorových 
onemocnění je využíváno elektromagnetické záření 
(X-záření lineárního urychlovače nebo gama záření 
radioaktivních prvků) nebo částicové záření, např. 
urychlené elektrony event. protony. Vlastní účinek 
radioterapie spočívá v převodu energie částic záře-
ní na energii chemických vazeb. Účinky radiotera-
pie se v organismu vyskytují na několika úrovních: 
na úrovni chemické, fyzikální a biomolekulární.

O teleradioterapii (teleterapii) hovoříme tehdy, je-li 
zdroj záření umístěn mimo tělo pacienta. Je-li zdroj 
záření umístěn přímo na kožním povrchu či zave-
den do tkání nebo tělesných dutin, pak se jedná  
o brachyradioterapii (brachyterapii).  Možné je po-
užít kontaktní rentgenovou radioterapii. Vzhledem  
k možné až fatální toxicitě, kterou by mohla radiote-
rapie způsobit při aplikaci celkové dávky najednou, 
je nutné rozdělit ji do dílčích denních dávek (frakcí) 
a tím snížit riziko nežádoucích účinků záření. Nejen 
celková dávka záření, ale také zvolená velikost den-
ních frakcí (normofrakcionace, hypofrakcionace, 
hyperfrakcionace, akcelerované režimy) ovlivňuje 
toxicitu radioterapie, která je – tak jako u ostatních 
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terapeutických metod používaných v onkologii – li-
mitujícím faktorem. Kromě výše uvedeného je to-
xicita ovlivněna dalšími podmínkami radioterapie, 
jimiž jsou velikost ozařovaného objemu, použitá 
technika záření (např. konvenční či konformní ra-
dioterapie vs. IMRT), použitá energie záření, použití 
léčiv v konkomitanci (např. cisplatina, cetuximab) 
a jejich dávkování.

Intenzifikací onkologické léčby zavedením akcelero-
vaných radioterapeutických režimů, konkomitantní 
chemoradioterapie či bioradioterapie dochází ke 
zhoršování akutní toxicity léčby. Stupeň 3 se vysky-
tuje ve 32–84 %.(6) Nutné je podotknout, že jednotli-
vé nádory nejsou k záření stejně citlivé. Radiosenzi-
tivními nádory, tedy těmi, které jsou k záření citlivé, 
jsou lymfomy, leukemie a nádory ze zárodečných 
buněk, středně citlivé jsou karcinomy. Nádory, které 
k záření citlivé nejsou, jsou nazývány  radiorezis-
tentními – např. nádory mozku. Radiosenzitivita 
však ještě neznamená radiokurabilitu a naopak 
nádor středně senzitivní může být radiokurabilní 
(např. karcinomy čípku děložního či nádory ORL 
oblasti). Výsledek léčby zářením je možné u většiny 
solidních nádorů hodnotit až po několika týdnech 
či měsících. Radiokurabilita závisí též na velikosti 
nádorové hmoty a na výši aplikované dávky. 

Toxicita se vyskytuje v průběhu nejen celé radi-
oterapie, ale přetrvává i po jejím ukončení. Akutní 
toxicita vzniká při první frakci záření a její trvání je 
udáváno ještě tři měsíce po ukončení radioterapie. 
V dnešní době, kdy jsou využívány intenzifikované 
režimy radioterapie a konkomitantní režimy je mož-
né ji pozorovat i déle.(6) Lokální akutní toxicita má 
charakter zánětlivé změny tkání. Nacházet můžeme 
hyperémii, zánětlivý infiltrát a otok. Při radiaci vzni-
ká radiací indukovaná čili radiační dermatitida, mu-
cozitida či postižení orgánů, které jsou zasaženy 
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radiací (cystitida, proktitida atd.). Tyto typy reakcí 
jsou často provázeny bolestí. V průběhu záření se 
objevuje též hematologická toxicita a pozorovat 
můžeme také systémovou akutní toxicitu – nauzeu, 
zvracení, únavu, hubnutí nebo poruchy spánku. 
Pozdní toxicita se vyskytuje po třech měsících 
od ukončení radioterapie a někdy až mnoho let 
po jejím ukončení. Pozdní toxicita se vyskytuje 
ve formě fibróz a nekróz. V těchto případech na-
lézáme podkožní fibrózu, dermatitidu, xerostomii, 
gastrointestinální toxicitu, osteoradionekrózu atd. 
Nebezpečí tohoto druhu toxicity spočívá v mutilaci 
až invalidizaci pacienta, který může být bez známek 
nádorového onemocnění. Léčba pozdní toxicity je 
velmi obtížná až téměř nemožná, její součástí by 
měla být rehabilitace. Někdy, pokud je to možné, 
se přistupuje k léčbě chirurgické (osteoradionekró-
zy dolní čelisti, kde je po neúspěšné konzervativní 
léčbě provedena hemimandibulectomie). Velmi 
pozdní toxicita se projevuje mutagenními, tera-
togenními a kancerogenními účinky záření. Jejím 
projevem může být vznik radioterapií indukovaného 
sekundárního primárního nádoru.

Kožní toxicita radioterapie se vyskytuje v podobě 
radiační dermatitidy různých stupňů závažnosti  
a zahrnuje široké spektrum symptomů. V začátcích 

ozáření se vyskytuje erytém, v pozdních fázích až 
deskvamace. V některé z forem vzniká až u 95 % 
ozařovaných pacientů(7), což ji řadí k nejčastějším 
nežádoucím efektům léčby zářením. Stejně jako jiné 
nežádoucí účinky ovlivňuje kvalitu života pacienta, 
způsobuje bolest, je kosmeticky nepříjemná, může 
se infikovat a může vést k přerušení, prodloužení či 
ukončení léčby. Rychle proliferující buňky v bazální 
vrstvě kůže jsou poškozeny radiací a tím se sni-
žuje populace diferencovaných epidermálních ke-
ratinocytů, což může vést k deskvamacím. Tak je 
poškozen přirozený kryt, mění se bariérová funkce 
kůže, snižuje se její imunologická funkce a může 
dojít k infekci.

Záření může poškodit také mikrovaskulární sys-
tém, čímž se zvyšuje riziko kožní hypoxie a vzniku 
fibrózy. Aktivuje se imunitní kaskáda, která může 
vést k akutním a chronickým kožním změnám.(7)

Tranzitorní lehký erytém je nejméně závažnou for-
mou radiační dermatitidy. Může vzniknout v řádu 
hodin po zahájení radioterapie pravděpodobně jako 
důsledek dilatace kapilár.

Typická podoba erytému, hyperpigmentace a de- 
skvamace se vyskytují zhruba od 2.–4. týdne do 
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zhruba 3 měsíců po ukončení radioterapie. Erytém 
bývá provázen svěděním či pálením. S přibývající 
dávkou záření mohou vzniknout deskvamace su-
ché a následně vlhké, které pak provází zarudnutí, 
serózní exsudace, hemoragie, tvorba krust a boles-
ti, viz obr. 1 a 2.

Poškození sebaceózních žláz a vlasových folikulů 
vede ke vzniku suché dermatitidy a ztrátě vlasů či 
ochlupení v ozařované oblasti. Tři a více měsíců 
po ukončení radioeterapie vzniká chronická radiač-
ní dermatitida, což je důsledek nerovnováhy pro-
zánětlivých a profibrotických faktorů. Kůže ztrácí 
své vlastnosti, je suchá, atrofovaná či indurovaná, 
bývá fragilnější, může být hypopigmentovaná či 
hyperpigmentovaná, přetrvává ztráta funkcí něk-
terých kožních struktur např. sebaceózních žláz, 
vlasových folikulů. Mohou se vyskytnout telean-
giektázie jako důsledek dilatace cév, což může vést 
k hypoxii. Tyto podmínky pak mohou způsobit ul-
cerace a chronické rány.(8) 

Radiací indukovaná fibróza (RIF) je potenciálně zá-
važný nežádoucí účinek, který je nepříjemný kos-
meticky a při kterém se objevuje lymfedém, kůže 
je retrahovaná a perzistuje hyperpigmentace kůže, 
bolesti a ev. může dojít k imobilitě kloubů. 

Prevence a ošetřování radiační dermatitidy
Důležitým preventivním opatřením jsou zdokona-
lující se techniky a technologie používané v radi-
oterapii. Nezastupitelná je péče o výživu pacienta. 
Ostatní metody, ať již farmakologické či jiné pod-
půrné, trpí stále nedostatkem dat, aby se staly 
standardem. Pacientům doporučujeme chránit 
kůži před mechanickým drážděním a jinými vlivy, 
omezit až vynechat používání mýdel, parfémů i ap-
likaci náplastí v ozařované oblasti, nosit prodyšný, 
vzdušný oděv z přírodních materiálů, nevystavovat 
ozářenou kůži přímému slunečnímu záření. Kůži 
mýt denně teplou (ne horkou či studenou) vodou 
s použitím ev. pH neutrálního mýdla či mýdlo zce-
la vynechat. Kůži promazávat cca dvě hodiny po 

ozáření a neaplikovat krémy před radioterapií, pro-
tože se teoreticky může po aplikaci krémů zvyšovat 
dávka záření na kůži. 

V profylaxi i v léčbě erytému či suché deskvama-
ce bývají doporučovány emolienty a hydratační 
krémy, přípravky s kyselinou hyaluronovou nebo 
sukralfátem. Většina výtažků z bylin doporučována 
není kvůli jejich alergizujícím účinkům, výjimkou je 
aloe vera či měsíček lékařský. Topické přípravky  
s obsahem kortikoidů na našem pracovišti užíváme 
zřídka, přestože jsou pracoviště, která je používají. 
V případě vzniku infekce je nutné použít antibiotika, 
nezbytné je včasné použití analgetik v dostatečném 
množství včetně opioidů.

Pro léčbu suché či vlhké deskvamace mohou být 
použity postupy vyhotovené pro léčbu ran. Místo 
deskvamace musí být udržováno v čistotě, chrá-
něné před znečištěním a možným vznikem infekce. 
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Vlhké prostředí, které by v místě postižení mělo být 
udržováno, napomáhá hojení. Možné je použít spe-
ciální krytí (hydrokoloidní, hydrogelové či měkká 
silikonová krytí), přičemž vhodná jsou ta, která lze 
ponechat na místě při vlastním ozáření. Opatrnosti 
je potřeba při použití přípravků se stříbrem, neboť 
drobné partikule stříbra mohou způsobovat sekun-
dární záření a naopak nakonec zhoršit průběh der-
matitidy. Před radioterapií je nutné je sejmout a kůži 
omýt vlažnou vodou. Při dodržení těchto zásad je 
efekt těchto přípravků velmi dobrý. 

Klinicky signifikantní chronická dermatitida se 
vyskytuje mnohem méně než dermatitida akutní. 
Funkční deficity závisí na stupni edému a fibrózy. 
RIF je potřeba řešit multidisciplinárním přístupem 
zahrnujícím fyzioterapii, péči o rány a léčbu bolesti. 

Kožní toxicita systémové onkologické léčby
Do systémové léčby jsou řazena léčiva různých 
charakteristik a skupin. Patří sem léčba cytostatiky 
(chemoterapie), hormonální léčba, cílená biologic-
ká léčba a imunoterapie.

Kožní toxicita systémové onkologické léčby
Chemoterapie je léčba, při níž jsou do těla vpravo-
vána cytostatika buď parenterálně nebo perorálně. 
Vyvolává řadu nežádoucích účinků, jejichž intenzi-
ta je různá a bývá závislá na typu podaných látek, 
na jejich kombinaci, na dávce a na tom, jak léčbu 
toleruje daný organismus. Toleranci léčby zvyšuje 
dobrý nutriční a fyzický stav. 

Mezi nejčastějšími nežádoucími účinky se obje-
vuje hematologická toxicita, která může být i fa-
tální. U rizikových jedinců či při použití rizikových 
režimů chemoterapie se v profylaxi používají he-
matopoetické růstové faktory, které snižují výskyt 
nebezpečných febrilních neutropenií. Tyto růstové 
faktory lze podávat i terapeuticky. Stejně tak nau-
zea a zvracení mohou být úspěšně tlumeny pro-
fylaktickým či terapeutickým podáním antiemetik  
a jejich kombinací. Nechutenství, změny chutí jí-
del, průjmy či zácpy jsou dalšími gastrointestinál-
ními nežádoucími účinky. Některá cytostatika vy-
kazují kardiální toxicitu, jiná pneumotoxicitu atd. 
Dermatitida způsobená cytostatiky se vyskytuje 
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též, nicméně nebývá nejčastějším nežádoucím 
účinkem.

Pomineme-li alergické reakce vyvolané aplikací 
chemoterapie, mohou některá cytostatika kožní 
změny způsobit. 

Bleomycin způsobuje dermatitidu, indurace kožní 
a na kůži (nejčastěji trupu) může zanechávat velmi 
specifickou kožní reakci vypadající jako stopy po 
bičování kůže (bleomycin induced flagellate der-
matitis). Zpočátku jsou tato místa zarudlá, později 
tmavnou (erytém, hyperpigmentace). Léčba není 
potřeba žádná, ale tato kožní změna může přetr-
vávat dlouhodobě. Po aplikaci některých cytosta-
tik jako jsou adriamycin, dakarbazin, fluorouracil, 
methotrexát, vinblastin může po působení fotosen-
zibilizujících chemikálií obsažených v některých 
rostlinách a následné expozici UV záření vzniknout 
fytofotodermatitida. Jde o lokální fytotoxickou 
dermatitidu. Capecitabine a 5-fluorouracil mohou 
způsobit nejen dermatitidu na těle, ale také poško-
zení kůže chodidel a dlaní (hand-foot syndrom). 
Zpočátku se projevuje zarudnutím, svěděním či 
pálením, později deskvamací kůže prstů a dlaní, 
která je bolestivá, nepříjemná a může zhoršovat 
sebeobsluhu pacienta. Podobné reakce jsou popi-
sovány po aplikaci docetaxelu nebo doxorubicinu, 
méně často při užívání paklitaxelu, hydroxyurey, 
methotrexátu, 6-merkaptopurinu, cyklofosfami-
du, cisplatiny, etoposidu, vinorelbinu, irinotekanu  
a epirubicinu.(9) Řešením bývá redukce dávky či 
přerušení léčby. Kůži je doporučeno šetřit, odleh-
čovat chodidla a promazávat např. emolienty nebo 
přípravky s obsahem urey. Taxany způsobují změ-
ny nehtů a nehtových lůžek. 

Cílená biologická léčba
Další velkou skupinou používanou v protinádoro-
vé terapii je cílená biologická léčba, do níž řadíme 
malé molekuly (inhibitory) a monoklonální proti-
látky. Také tato skupina léčiv je velmi heterogenní 
a způsobuje rozsáhlou škálu nežádoucích účinků 



opět podle typu léčiva, jeho dávky i stavu organis-
mu. Charakter nežádoucích účinků se od chemote-
rapie liší. Kromě hematologické a gastrointestinální 
toxicity se může objevit např. zvýšený krevní tlak, 
snížená funkce štítné žlázy, metabolické poruchy  
a dermatitidy.

Inhibitory EGFR (gefitinib, erlotinib) a monoklo-
nální protilátky proti EGFR (cetuximab, panitu-
mumab) způsobují poškození kůže ať již ve formě 
folikulární dermatitidy různého stupně nebo po-
škození nehtových lůžek. EGFR jsou exprimovány 
v proliferujících keratinocytech obalu vlasového 
folikulu a bazální vrstvy epidermis a jejich blokáda 
vyvolá zvýšení jejich apoptózy a zvýší jejich di-
ferenciaci, dochází ke ztenčení stratum corneum 
epidermis a dochází k zánětlivé reakci folikulů, 
jejich zvětšení a vyplnění velkým množstvím ke-
ratinu.(11) Léčba paronychia bývá obtížná (obr. 3),  
paronychium může být doprovázeno tvorbou pyo-
genního granulomu.

Folikulární dermatitida (akneiformní erupce) se 
objevuje poměrně časně po zahájení léčby a udá-
vá se, že postihuje 35–90 % nemocných. Je též 

považována za ukazatel účinnosti terapie, ale pro 
pacienta může být nepříjemným nežádoucím účin-
kem nejen kosmetickým (obr. 4). Folikulární der-
matitida může být provázena pruritem a následnou 
infekcí. Projevuje se jako papulopustulózní exan-
tém vázaný na folikuly nejčastěji na obličeji, kštici  
a horních partiích trupu. Někdy se objeví for-
ma rosaceiformní. Po několika týdnech se kůže  
v místech akneiformních erupcí stává sušší a bývá 
zarudlá.

Přerušení léčby kvůli tomuto nežádoucímu účinku 
většinou není nutné, nicméně u výskytu stupně 3 
se doporučuje. Při výskytu stupně 1 a 2 je apliko-
vána lokální léčba, která zmírní příznaky. Doporu-
čovány jsou roztoky s antibiotiky (erythromycinem 
či klindamycinem) ev. s obsahem kyseliny salyci-
lové či retinoidů popř. u rosaceiformního exantému 
preparáty s obsahem metronidazolu. Na xerózu se 
aplikují indiferentní masti i v okluzi, je-li to nutné. 
Dermatitidy nebyly pospány u monoklonálních pro-
tilátek proti VEGFR (např. bevacizumab).

Inhibitory thyrosinových kináz (např. sorafenib, su-
nitinib, cabozantinib) způsobují nejen exantém na 

o
b

r. 
8

maligní rána způsobená karcinomem prsu

Referátový výběr
z dermatovenerologie 44 3| 2019



CELOTĚLOVÝ DIGITÁLNÍ DERMATOSKOP

S námi jste vždy o krok napřed

NEJMODERNĚJŠÍ DIAGNOSTIKA VE VAŠICH RUKOU FF

více informací naleznete na www.medicaltech.cz

VÁŠ PARTNER NA CELÝ ŽIVOT

eCO2 laser
operační a frakční laser

Radiofrekvenční
INFINI

vysoce fokusovaná RF

Thuliový laser 
LASEMD
aplikace sér

odstranění pigmentací

SPECTRA XT
Nd: Qsw 

Hollywood peeling
odstranění tetování

Kontakt: Ing. Filip Žampach, tel. +420 603 484 004, e-mail: info@medicaltech.cz



obličeji či trupu, který se může šířit na kůži celého 
těla (obr. 5), žlutou barvu kůže (pseudoikterus), 
postihují také kožní adnexa – způsobují šedivou 
barvu vlasů, řas či obočí (obr. 6). Velmi nepří-
jemným, byť ne život ohrožujícím, nežádoucím 
účinkem jsou palmoplantární dysestézie hand-foot 
skin reaction (HFSR, hand-foot syndrom), které 
pacientovi komplikují život, zhoršují jeho mobilitu 
i sebeobsluhu (obr. 7). Postupně místo, kde se ob-
jevily dysestézie, rudne, je ostře ohraničeno, kůže 
se stává silnější a následně se tvoří puchýře. Uvádí 
se, že mechanické dráždění a tlaková zátěž výskyt 
HFSR zhoršuje, ale nejspíše není spouštěcím me-
chanismem, protože HFSR se vyskytuje i na mís-
tech neotlakových.

Před zahájením biologické léčby TKI se doporu-
čuje nejen odstranit všechny hyperkeratotické ob-
lasti na dlaních a ploskách nohou, ale konzultovat  
s klinickými farmaceuty lékové interakce s TKI, kte-
ré mohou zhoršovat průběh nežádoucích účinků. 
Pokud se HFSR vyskytne, místa otlaků by se měla 
šetřit, odlehčovat, používat měkké rukavice a měk-
ké ponožky a používat zvlhčující krémy a ev. krémy 
s exfolianty.

Škála nežádoucích účinků imunoterapie je ob-
rovská. Vyskytují se imunitní reakce – kolitidy, 
nefritidy, hepatitidy, pankreatitidy, encefalitidy atd. 
Mezi nejčastěji se vyskytující nežádoucí efekty 

imunoterapie patří kožní toxicita, která má však 
širokou škálu variant. Od pruritu přes makulopa-
pulózní exantém až po imunologická onemocnění 
kůže. 

maligní rány
Jedním z největších problémů v onkologii jsou 
maligní rány, které jsou velmi obtížně ovlivnitelné 
a pacienta determinují fyzicky, psychicky i sociál-
ně (obr. 8). Jsou nebezpečné, protože se mohou 
infikovat, pacient je ohrožen krvácením, rány se-
cernují, zapáchají, jsou bolestivé a jsou velkým 
estetickým problémem. Onkologickou léčbou je lze 
ovlivnit pouze tehdy, když v daném případě účinná 
léčba existuje. 

Maligní rány se vyznačují proliferujícím a progre-
dujícím nádorovým onemocněním, které je ulcero-
vané. Jde o proces, kdy je infiltrována epidermis 
nádorovými buňkami, ať už primárního nádoru, 
nebo metastatickým procesem. Maligní rány se 
vyskytují častěji ve starším věku, ale výjimkou nej-
sou ani mladí pacienti. O ránu je nutné pečovat tak, 
aby pacienta co nejméně obtěžovala. Používáme 
vlhká krytí, krytí pohlcující zápach. Je nutné mít 
na paměti, že často nevystačíme pouze s jedním 
druhem. Pokud hrozí nebezpečí infekce, použijeme 
antibiotika systémově. Nikdy nesmíme zapome-
nout na léčbu bolesti s využitím analgetik (opitátů 
nevyjímaje) i koanalgetik. Pacientovi poskytujeme 

Sekce akné a obličejové dermatózy České dermato-
venerologické společnosti srdečně zve všechny lékaře 
zajímající se o problematiku obličejových dermatóz 
na 13. konferenci Akné a obličejové dermatózy, 

která se bude konat 8.11.2019 v hotelu DUO v Praze. Srdečně zváni jsou i slovenští kole-
gové. Program konference je již připraven a doufáme, že pro Vás bude zajímavý. Bližší infor-
mace a přihlášení na www.teoconsulting.cz.

Za sekci: doc. MUDr. Jarmila Rulcová a MUDr. Zuzana Nevoralová 
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www.kongres.lympho.cz
t: +420 731 496 060, e: amca@amca.cz, www.amca.cz

• Anatomie a fyziologie lymfatického systému 
• Zobrazovací metody lymfatické insuficience
• Primární lymfedém a angiodysplázie
• Sekundární lymfedém a jeho nejčastější  

příčiny a projevy
• Flebolymfedém, lipolymfedém, lipedém
• Komplexní dekongestivní terapie 
      - komprese, kompresivní návleky a prádlo
      - bandáže
      - manuální a přístrojová lymfodrenáž
      - lymfotaping
• Péče o kůži u pacientů s lymfedémem
• Chirurgická léčba lymfedému
• Farmakoterapie lymfatické insuficience  

a lymfedému  
• Lázeňská léčba
• Chronické rány a význam lymfatického systému při jejich hojení



Péče o kůži zahrnuje nejen změnu životních návyků, přizpůsobení oděvu i nutnost 
denního ošetřování kůže v závislosti na stupni poškození, použití antibiotik a analgetik 
včetně opioidů, ale též péči o fyzický stav jedince, rehabilitaci a péči o výživu. Onko-
logická poškození kůže ovlivňují negativně kvalitu života pacienta, způsobují bolesti 
a zvyšují riziko vzniku infekce. Problematické je využití dostupných dat pro použití 
jednotlivých přípravků v profylaxi či pro ošetřování vzniklého poškození kůže, většinou 
jde o poměrně malé skupiny pacientů a data jsou nekonzistentní. Neexistuje tedy 
žádný „zlatý standard léčby“ a tyto nežádoucí účinky bývají řešeny často podle zvyk-
lostí jednotlivých oddělení. 
Jasné však je, že se jedná 
o komplexní problém, proto 
by měl být také komplexně  
a multidisciplinárně řešen.

mudr. petra Holečková, ph.d., mba
Ústav radiační onkologie
Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK
Budínova 67/ 2, 180 81 Praha 8 
petra.holeckova@bulovka.cz
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psychologickou podporu s pomocí psychologa, 
je-li to potřeba, neváháme s nasazením anxilolytik, 
antidepresiv či jiných psychofarmak. Často je po-
třeba zajistit domácí péči i sociální podporu. Péče 
o maligní ránu je vždy multidisciplinární záležitost, 

zaměřená především na zmírnění průvodních 
příznaků.
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Čisté sebevědomí

Přípravek Kyntheum® je indikován k léčbě 

středně těžké až těžké ložiskové psoriázy 

u dospělých pacientů, kteří jsou kandidáty 

pro systémovou léčbu.1

Jak důležité je pro 

Adama PASI 100?

Rychlý nástup účinku2

Vysoká míra zhojení3

Dlouhodobý účinek3


